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RESUMO

O presente estudo teve como seu objetivo geral investigar o modelo didáticopedagógico que vem sendo utilizado no ensino jurídico brasileiro, ressaltando a
necessidade da busca pela formação integral do futuro operador do Direito,
conforme preceitua a Resolução CNE/CES n°09/04. De modo especial, procurou
investigar como a utilização do cinema pode ser compreendida como recurso para
possibilitar a interação das disciplinas da área jurídica com a de outras áreas do
conhecimento, incluindo arte e estética na formação do discente de Direito, visando
uma maior eficácia do exercício operacional da inteligência, ampliação de visão de
mundo e exercício do pensamento crítico. Os caminhos percorridos nesta pesquisa
incluíram um estudo teórico sobre o histórico e os problemas do ensino jurídico no
Brasil, discutindo-se as características pedagógicas dos cursos de Direito, bem
como as inovações trazidas pelo MEC no que tange à adequação dos currículos e
da pedagogia para alcançar o ensino humanístico, de acordo com a realidade
dinâmica da sociedade globalizada. Nesta esteira, a pesquisa visou problematizar
como o cinema, considerando-o como veículo instrucional, pode ser utilizado como
metodologia inter e transdisciplinar nos cursos de Direito. Elaborou-se, também, uma
investigação de campo que pretendeu, por meio de questionário estruturado, obter
as opiniões de alunos sobre uma experiência de docência na disciplina de Direito
Internacional Público onde se utiliza, de forma regular, trechos de produções
cinematográficas como elementos contextualizadores de saberes na área lecionada.
A pesquisa evidenciou que são poucos os professores de direito que se utilizam do
cinema em suas aulas, embora todos os alunos pesquisados entendam ser esta
uma prática extremamente válida e dialógica, que os leva à ampliação de
conhecimento de mundo e ao pensamento crítico.

Palavras-chave: ensino jurídico brasileiro; cinema e docência; ensino humanístico;
experiência pedagógica

ABSTRACT

This issue aimed, as a general objective, to investigate the didacticpedagogical model which has been present in the Brazilian legal education,
highlighting the need for searching the integral formation of the future legal and
judicial operators, according to the CNE/CES n° 09/04 Resolution. Specifically, it
aimed to investigate how the use of movies can be understood as a resource in order
to open possibilities for the interaction among the legal areas and other areas,
including art and esthetics focusing the formation of the law student regarding his/her
effectiveness in thinking, to broad his/her world vision and offer conditions for better
critical thinking. The ways gone through in this research have included a theoretical
study about the history and the problems of the legal education in Brazil, discussing
the pedagogical characteristics related to it as well the innovations brought by MEC
regarding the curricula and pedagogy adjustment in order to reach the humanistic
education, according to the academic reality of our dynamic and globalized society.
The research provides a problematization in terms of how films, considered as an
instructional tool, can be used as inter and transdisciplinar method in law school. It
has also been produced a field research, taking a qualitative approach through
questionnaire, which intended to listen to the students opinion about an experience in
International Law where, regularly, cinema has been used as a strategy to
contextualize the issues. The research has showed that only few professors have
been using this dialogical tool in their classes.

Keywords: Brazilian Legal education; movies and teaching; humanistic education;
pedagogical experience
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INTRODUÇÃO: MEMÓRIAS DE MINHA TRAJETÓRIA FORMATIVA
Nossa formação resulta inevitavelmente de uma reflexão acerca do que foi
vivido e suas influências sobre o que nos tornamos. Não há como pensarmos nossa
atuação profissional como algo destacado de nossas experiências pessoais. Nesta
esteira de raciocínio, passo a reconstruir a dialética entre minha trajetória formativa e
os fatos que permearam todo o processo e que me levaram a docência superior.
A vida conduziu-me a tornar-me professora sem que houvesse, de minha
parte, nenhum planejamento ou desejo prévio. O início de minha trajetória como
professora deu-se assim que concluí meu curso de inglês em escola de idiomas,
logo após voltar de um curso de dois meses na Inglaterra, onde tive a oportunidade
de me aprofundar no referido idioma. Por ter sido uma boa aluna nesta escola de
idiomas, a diretora convidou-me para participar do treinamento de novos
professores. Como sempre gostei da dinâmica de minhas aulas de inglês, aceitei o
convite, ciente de que o emprego não era garantido; que uma eventual contratação
dependeria de meu desempenho no treinamento.
Foi neste treino de duas semanas que me descobri professora. Como tive uma
boa performance, fui contratada e, aos 19 anos, iniciei minha trajetória como
professora de inglês.
Nesta época, eu estudava Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná
– PUC/PR, e trabalhava como professora de inglês paralelamente aos meus
estudos. Enquanto todos os meus colegas faziam estágios, eu dava aulas e não
conseguia romper com meu ofício de professora de inglês e nem tampouco diminuir
minha carga horária em sala de aula para ter algum tempo para estágios na área
jurídica. Este foi um período de “crise existencial” em minha vida, haja vista que eu
tinha me encontrado em uma profissão - docente - diferente daquela que meu
diploma universitário me traria.
Contudo, após o terceiro ano da faculdade, acabei por diminuir meu trabalho
como professora para fazer os estágios obrigatórios na área jurídica o que também
traduziu-se em uma excelente experiência acadêmica e profissional, pois pude ter
contato com o dinamismo da advocacia, com peças processuais, manusear
processos judiciais, assistir a audiências, enfim, tive a oportunidade de despertar
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para o mundo do Direito e de me sentir mais íntima da profissão que julguei ser a
que seguiria até o final de meus dias.
Quando me formei, resolvi advogar, encantada e seduzida, aos 22 anos, pelas
possibilidades anunciadas que o campo do Direito poderia me oferecer, tanto em
sede de minhas crenças pessoais quanto às possibilidades que, em tese, teriam que
fazer a diferença nas transformações sociais que julgava necessárias, bem como em
sede de status e ganhos financeiros. Entretanto, eu continuava dando aulas de
inglês à noite. Não conseguia sair de sala de aula e, para mim, ser professora era - e
ainda é - uma atividade lúdica, onde me sentia - e ainda me sinto - eu mesma,
gratificada e muito feliz.
O tempo passou, e fui trabalhando simultaneamente como advogada e como
professora de inglês. Muito feliz enquanto professora de inglês e nem tanto como
advogada.
Quando me casei, aos 28 anos, com base no que vivi durante mais de 6 anos
na advocacia, já tinha claro que não queria mais advogar e que minha vocação era
ser professora.
Assim que engravidei, aos 30 anos, decidi que precisava mudar de vez o rumo
de minha vida profissional ainda que, sob a ótica de muitos amigos e familiares, isto
significasse um retrocesso na carreira. Neste período, meu pai desempenhou um
papel decisivo em minha vida. Eu não me sentia confortável virando as costas para
o Direito uma vez que meu pai, com sacrifício, havia custeado meus estudos.
Contudo, quando tivemos uma conversa sobre esta questão, ele me tranquilizou ao
dizer que tinha me proporcionado duas formações profissionais – Direito e Língua
Inglesa – e que cabia a mim decidir aonde seria feliz e, qual fosse a minha decisão,
contaria com sua bênção. Este foi o chamado “momento charneira” (JOSSO,1988, p.
44), que me levou a mudar o rumo de minha carreira profissional.
Estes momentos de reorientação articulam-se com situações de conflito
e/ou com mudanças de estatuto social, e/ou com relações humanas
particularmente intensas, e/ou com acontecimentos sócio-culturais
(familiares, profissionais, políticos, econômicos).
Nesses momentos-charneira, o sujeito confronta-se consigo mesmo. A
descontinuidade que vive impõe-lhe transformações mais ou menos
profundas e amplas. Surgem-lhe perdas e ganhos e, nas nossas
interacções, interrogamos o que o sujeito fez consigo próprio ou o que o
mobilizou de si mesmo para se adaptar à mudança, evitá-la ou repetir-se a
mudança. (JOSSO, 1988, p. 44)
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E assim, com apoio de meu marido e de meus pais, parei de advogar, voltei a
dar aulas de inglês no meu primeiro emprego, matriculei-me em um curso de pósgraduação na área de Educação, em Metodologia do Ensino de Línguas
Estrangeiras Modernas (nas Faculdades Bagozzi, em Curitiba, Paraná) e passei a
concretizar a persecução do novo objetivo que havia colocado para a minha vida:
tornar-me professora universitária. Antes mesmo de concluir a pós-graduação, meu
chefe na escola de inglês em que estava trabalhando, indicou-me para uma vaga de
professora Língua Inglesa Instrumental no curso de Turismo na Universidade Tuiuti
do Paraná - UTP. Nesta universidade, em função de meu bom desempenho, acabei
por ser indicada para ministrar aulas de Língua Inglesa Instrumental e Direito
Internacional no curso de Relações Internacionais. Assim, deu-se início a minha
carreira na docência superior, antes mesmo que eu terminasse meu curso de
especialização, e, há 8 anos, venho desempenhando este ofício, com muito estudo,
esforços e dedicação, aceitando novos desafios a cada ano.
No ano de 2.006, em virtude da empresa em que meu marido trabalhava tê-lo
transferido para Santo André - SP, precisei que me mudar de Curitiba. Saí de lá com
muita tristeza em ter que deixar meu emprego na UTP e com medo de não encontrar
outras oportunidades na área acadêmica em São Paulo, inobstante meu marido
estar enviando meu currículo para várias faculdades. Para minha grande alegria, a
coordenadora do curso de Relações Internacionais da UTP fez-me a proposta de
que, nos seis primeiros meses daquele ano, eu fosse quinzenalmente ministrar aulas
em Curitiba, oferecendo-me, ainda, a oportunidade de orientar Trabalhos de
Conclusão de Curso – TCCs. Obviamente, aceitei a proposta, pois seria, num
primeiro momento, uma oportunidade de assentar minha vida em Santo André sem,
contudo, correr o risco de ficar sem emprego. Entretanto, qual foi a minha surpresa
quando um centro universitário de São Paulo chamou-me para uma entrevista para
o cargo de professora de Direito Internacional no curso de Direito. Fui aprovada na
entrevista e comecei a dar aulas neste centro universitário – onde até hoje leciono –
simultaneamente com as minhas idas quinzenais a Curitiba para ministrar aulas na
UTP. Por certo, tal empreitada foi deveras cansativa, afinal, não é fácil viajar
quinzenalmente a trabalho, e, uma vez que me senti estabilizada em meu novo
emprego em São Paulo, optei por demitir-me da UTP - ainda que com muito pesar e dedicar-me exclusivamente ao novo trabalho como professora no curso de Direito.
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Com o passar dos anos, o centro universitário em que leciono até hoje me
abriu inúmeras possibilidades acadêmicas, tanto na área do ensino quanto na área
da pesquisa.
Na área do ensino, além de lecionar Direito Internacional Público para o curso
de Direito, ensinei esta matéria para o curso de Relações Internacionais. Ainda no
curso de Direito, ministro aulas de Direito da Integração (blocos econômicos), Meios
Extrajudiciais de Solução de Controvérsias e Metodologia do Trabalho Científico.
Outros cursos também abriram as portas para mim e, assim, ministro aulas de
Noções de Direito e Metodologia do Trabalho Científico no curso de Ciências
Contábeis e de Língua Inglesa Instrumental no curso de Biblioteconomia, já tendo
ministrado esta disciplina em Turismo, Ciência da Computação, Engenharia da
Computação e Sistemas de Informação.
Na área da pesquisa, tive a chance de publicar artigos na revista que o centro
acadêmico no qual leciono produz, bem como ministrar palestras. Além disso, como
professora, tive a oportunidade de fazer vários cursos de extensão universitária na
própria instituição, onde friso os cursos de Capacitação em Mediação e Conciliação,
Curso de Mediador Designer para Educação à Distância e Curso de Formação de
Professores para Educação à Distância. Lá também participo de grupos de estudos,
ciclos de palestras, seminários, ou seja, procuro aproveitar todas as situações que
me são oportunizadas para trocas e aprendizagens. Estes cursos não apenas
desempenham um papel fundamental na minha formação como também são de
grande estímulo para que minhas ideias, voltadas à sala de aula, estejam em
constante ebulição e renovação.
Com relação à minha atuação docente, creio que a metodologia que busco
empregar em sala de aula deriva da somatória da observação crítica de minha
prática, leituras, cursos, trocas com outros professores, lembranças do que meus
professores prediletos faziam em aula e que me agradavam, e outras coisas,
incluindo “insights” que, aparentemente, vêm “do nada”.
Assim, minha formação como professora é, como visto, bastante plural e foi
definida não apenas por critérios externos mas sim, como reflexo de escolhas que fiz
ao longo de minha trajetória, de locais em que trabalhei e de minha experiência
profissional, entre outros quesitos.
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TABELA 1 - Saberes Docentes
Saberes dos professores

Fontes sociais de aquisição

Saberes pessoais dos
professores

A família, o ambiente, a vida, a
educação, o sentido lato, entre
outros
A escola primária e secundária,
os estudos pós-secundários
não especializados, entre
outros
Os estabelecimentos de
formação de professores, os
estágios, os cursos de
reciclagem, entre outros
A utilização das “ferramentas”
dos professores: programas,
livros didáticos, cadernos de
exercícios, fichas, entre outros
A prática do ofício na escola e
na sala de aula, a experiência
dos pares, entre outros

Saberes provenientes da
formação escolar anterior

Saberes provenientes da
formação profissional para o
magistério
Saberes provenientes dos
programas e livros didáticos
usados no trabalho
Saberes provenientes de sua
própria experiência na
profissão, na sala de aula e na
escola
Fonte: Tardif, 2002, p. 63

Modos de integração no
trabalho docente
Pela história de vida e pela
socialização primária
Pela formação e pela
socialização pré-profissionais

Pela formação e pela
socialização profissionais nas
instituições de formação de
professores
Pela utilização das
“ferramentas” de trabalho, sua
adaptação às tarefas
Pela prática do trabalho e pela
socialização profissional

O quadro acima evidencia esta pluralidade descrita, pois nele encontramos a
identificação de todos os saberes que, efetivamente, acesso no exercício de minha
profissão como professora e em sala de aula (TARDIF, 2002, p. 63). Nesse sentido,
TARDIF ensina que,
De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos
pessoais e um saber-fazer personalizado (...)
(...)
Além disso, o quadro acima registra a natureza social do saber profissional;
pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão longe de
serem todos produzidos diretamente por ele, que vários deles são de um
certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais
anteriores à carreira propriamente dita ou situados fora do trabalho
cotidiano.
(Tardif, 2002, p. 63/64)

Dentro das “idéias que tenho” (JOSSO, 1988, p.41), surgiu-me o tema que me
propus a pesquisar para minha dissertação de mestrado. Meu tema está
intimamente ligado à minha trajetória de vida e minha prática profissional. Escolhi
escrever sobre o cinema como ferramenta pedagógica no curso de Direito. Esta
ideia adveio da combinação de inúmeros fatores: primeiro, da minha experiência
enquanto aluna de Direito que não se entusiasmou com as aulas que frequentou por
achá-las enfadonhas, focadas no professor como único detentor do saber, de cunho
exclusivamente expositivo e sem nenhuma abertura para debates e reflexão crítica.
Segundo, em função do papel que a arte sempre desempenhou em minha vida.
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Desde cedo, levada pela minha família, frequentei concertos, óperas, teatros e
cinemas e pude perceber a importância das artes na formação de meu pensamento
crítico e visão de mundo. Terceiro, porque, quando me tornei professora de Direito
Internacional, busquei imprimir às minhas aulas uma descontração e informalidade
que não são comuns ao ambiente jurídico. Nesta esteira, passei a utilizar-me, ao
menos duas vezes no semestre letivo, de filmes com o intuito de auxiliar os alunos
na compreensão dos conteúdos que ministro e, ainda, visando agregar uma visão
diferente, globalizada e humanística dos temas jurídicos afetos às disciplinas que
leciono. Observei que os alunos receberam esta prática pedagógica com muito
entusiasmo e vários relatam que, após a aula com filme, passaram a adotar uma
postura mais reflexiva e crítica diante de determinados temas.
Um professor na instituição em que leciono que também aprecia trabalhar com
filmes em sala de aula, há um ano e meio, com apoio da coordenação do curso de
Direito, fundou um grupo de estudos intitulado Grupo Imago – Cinema, Direito e
Educação, do qual faço parte. O grupo é aberto a professores, alunos e demais
interessados, de todas as graduações. Reunimo-nos mensalmente para assistirmos
a um filme e, em seguida, debatemos acerca de algum tema que foi previamente
definido, afeto ao Direito, Educação e/ou Direitos Humanos. Solicitamos aos
participantes que, na medida do possível, tragam contribuições teóricas para
enriquecer os debates. O grupo tem sido um sucesso e, este ano, fomos convidados
a participar de reuniões em conjunto com o grupo de estudos do Núcleo de Direito
Educacional e Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP, coordenado pela Professora Doutora Maria Garcia.
Visto que fui me inserindo cada vez mais nas questões envolvendo a temática
do cinema na educação e no Direito, a convite de um colega, em 2010, montei um
curso de férias de 30 horas, que nominei Cinema e Direito, para uma Faculdade de
Direito no ABC paulista. A primeira edição do curso foi muito bem sucedida. Preparei
5 filmes com 5 temas – um para cada aula - propiciando debates nas áreas do
Direito Internacional e Direitos Humanos. Para minha surpresa, na avaliação dos
alunos, o curso superou as expectativas e, como consequência, convidaram-me
para repeti-lo em janeiro de 2011. Novamente obtive excelentes resultados e, por
conta disso, convidaram-me a montar um segundo módulo do curso, com outros 5
filmes, o qual ministrei em julho de 2011 tendo, uma vez mais, alcançado grande
êxito junto aos alunos da instituição em questão.
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Destarte, fui envolvendo-me de maneira crescente e contínua com estas
questões sobre o cinema como prática pedagógica na área do Direito. Em virtude
disso, surgiu meu interesse em estudar temas referentes à educação superior, com
ênfase na trajetória pedagógica dos cursos jurídicos no Brasil, via de regra,
pautados ainda pelo ensino tradicional e não dialogado, que busca exclusivamente a
formação técnica do discente, que tem formado profissionais despreparados para
atuar no mercado e, usualmente, sem condições de obterem aprovação no exame
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Ainda passei a ter interesse em
pesquisar como o cinema pode desempenhar um papel como diferencial na
formação dos alunos de Direito, com vistas à formação humanística, como
instrumento a propiciar situações pedagógicas que favoreçam o debate e a
formação do sujeito crítico e reflexivo.
De minha prática em sala de aula, das discussões de que participo no grupo de
estudos que faço parte e de minhas inquietações e reflexões como docente, é que
meu projeto de pesquisa para o mestrado é fruto. Optei pelo mestrado em
Educação, e não em Direito, por considerar-me uma profissional da área da
educação haja vista que, há 8 anos, minha trajetória está exclusivamente voltada
para o magistério superior e é nesta carreira que pretendo continuar minha
caminhada.
Mister ressaltar que minha família sempre desempenhou um papel muito
importante na minha formação intelectual. Sempre encontrei incentivo para a leitura
e para os estudos, tive acesso ao mundo cultural, das artes e da música, através de
meus pais1. Ainda que com sacrifício financeiro por parte de ambos, estudei em
excelentes escolas. Por 7 anos estudei em um dos colégios particulares mais
renomados de Curitiba, que, até hoje, exige muito estudo e muita dedicação por
parte dos alunos. É um colégio competitivo, que tem como meta “formar os melhores
para que ingressem nas melhores universidades”. É aquele tipo de escola que é tão
“puxada” que nem é necessário fazer cursinho para ser aprovado no vestibular.
Neste colégio tive excelentes professores, que “me abriram o apetite” do saber.
Importante ressaltar que sou da geração nascida nos anos setenta. Ingressei
na escola no final da ditadura militar e penso que faço parte de uma geração não
politizada e, em geral, alheia às mudanças pelas quais o Brasil passava. Não fomos
1

Meu pai, hoje já falecido, era cantor lírico, foi diretor artístico do Teatro Guaíra em Curitiba, foi professor de canto lírico e
escreveu o livro sobre técnica vocal “Voz e arte lírica”, Ed. Lovise. Minha mãe sempre nos levou a teatros, contou-nos muitas
estórias, comprou-nos livros, ouviu muita música em casa e, até hoje, canta em um madrigal em Curitiba, o Madrigal Vocale.
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parte da juventude oprimida pela ditadura, não lutamos pela liberdade, não
compreendíamos as mensagens veladas contidas nas disciplinas de OSPB 2 e
Educação Moral e Cívica. Ou seja, creio que integro uma geração de características
individualistas, que pautou seus ideais com base no que pregava o “capitalismo
selvagem”, geração americanizada, consumista, influenciada pela mídia e que não
sabia exatamente qual o seu papel político. Ainda assim, lembro-me das primeiras
eleições diretas pós-ditadura quando, entusiasmada, votei para Presidente da
República em um candidato de esquerda, o que acredito ter sido reflexo dos debates
havidos nas aulas de História do referido colégio.
Voltando ao meu percurso escolar e acadêmico, quando passei no vestibular,
aos 17 anos de idade, matriculei-me em dois cursos de graduação, pois não soube
decidir, naquele primeiro momento, que profissão seguir. Durante um ano, cursei
História na Universidade Federal do Paraná – UFPR – e Direito na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná – PUC/PR. Era um contraste interessante de
ambientes e, certamente, ambos tiveram influência em minha trajetória. Na UFPR,
por influência de professores e colegas, fiquei mais íntima dos ideais da esquerda. Li
Marx, Weber, Foucault, Sartre e Camus, entre outros autores. Aprendi a ver a
dinâmica da sociedade com olhos mais críticos e mais contestadores. De outro
vértice, na PUC meus colegas de Direito eram, via de regra, de origem abastada,
não muito críticos e não demonstravam nenhuma vontade de promover grandes
revoluções sociais. Era um grupo tido como “burguês”, que, em sua maioria,
pretendia manter as coisas como estavam para não ver seu status quo ameaçado.
Quanto aos meus professores do curso de Direito, estes pautavam suas aulas com
base no modelo exclusivamente expositivo onde o debate era raríssimo, se não
proibido, afinal, quem éramos nós, pobres mortais estudantes, para contestá-los ou
questionar leis e decisões judiciais?
Acabei cursando apenas um ano de História, desmotivada pelas constantes
greves que se sucederam na UFPR naquela época. Confesso que eu gostava mais
do curso de História e sua ambiência, do que do curso de Direito, mas, estava
desgostosa com as referidas greves e achava que a carreira jurídica me traria mais
oportunidades de sucesso profissional e ganhos financeiros.

2

Organização Social e Político-Brasileira.
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Ainda com relação à minha formação acadêmica, estive exposta ao ensino
humanístico, das artes, idiomas e estética. Estudei inglês em escola de idiomas,
dancei ballet clássico e sapateado, tive aulas de violão e piano. Ou seja, meus pais
foram os primeiros e talvez os maiores responsáveis pela minha bagagem cultural e
pelo meu interesse pelos estudos.
Profissionalmente, além do apoio que sempre recebi de meus pais, ressalto
que meu marido também foi sempre um grande entusiasta de minha carreira.
Apoiou-me e auxiliou-me afetiva e economicamente quando decidi deixar a
advocacia e voltar a dar aulas de inglês em meu primeiro emprego. Foi um grande
companheiro na época de minha pós-graduação, pois nossa filha tinha apenas 1 ano
de idade e ele cuidava dela com todo carinho, desvelo e muita boa vontade para que
eu pudesse estudar com tranquilidade. Quando comecei a dar aulas na faculdade,
uma vez que a maioria das aulas era (e ainda é) à noite, ele me ofertou - como faz
até hoje - todo o suporte necessário para que eu pudesse ter um bom desempenho
profissional. E é meu marido meu grande entusiasta para que eu tenha cursado o
mestrado, pois compreende a importância deste passo para minha carreira e
considera este um projeto da família, e não apenas exclusivamente meu. Posso
dizer também que minha filha desempenha um papel importante em minha trajetória
formativa, pois ela participa do que faço, respeita meus momentos de estudo e de
trabalho e manifesta orgulho pela minha profissão.
No que tange especificamente à pesquisa que desenvolvi nesta dissertação
de mestrado, esta visa teorizar a minha experiência profissional, diante da docência
na cadeira de Direito Internacional Público no curso de Direito no centro universitário
em
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cinematográficas como elementos contextualizadores de saberes na área lecionada.
O ponto de partida é o questionamento da eficácia da pedagogia tradicional utilizada
no ensino jurídico, ressaltando a necessidade da busca pela formação integral do
aluno como cidadão do mundo, como a Portaria n° 1.886/94 do MEC e, agora, a
Resolução CNE/CES n° 09/04 recomendam.
Nesta linha, questiona-se também a utilização do cinema como ferramenta
educacional para possibilitar interação das disciplinas da área jurídica com outras
áreas do conhecimento, incluindo a introdução da arte e da estética na formação do
discente de Direito, visando uma maior eficácia do exercício operacional da
inteligência, ampliando, assim, os sistemas de cognição, visão de mundo e
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pensamento crítico dos alunos. Perrenoud, advogando a ideia de que a diversidade
de informações e de modos com que elas chegam até nós sofistica nossos
esquemas de mobilização de competências3 (PERRENOUD, 1999, p.23) nos ensina
que,

Nenhum recurso pertence, com exclusividade, a uma competência, na
medida em que pode ser mobilizado por outras. Dessa forma, a maioria de
nossos conceitos é utilizável em muitos contextos e está a serviço de
muitas intenções diferentes. Ocorre o mesmo com parte de nossos
conhecimentos, nossos esquemas de percepção, de avaliação e de
raciocínio. (PERRENOUD; 1999, p. 27)

Para esta pesquisa, a metodologia que foi estabelecida teve como proposta a
busca de embasamento teórico e análise bibliográfica relativas ao tema e, ainda,
análise do processo ensino-aprendizagem diante da exibição, em sala de aula, de
trechos de filmes, bem como a opinião por parte dos alunos quanto a esta
metodologia.
É a metodologia que se elege para um trabalho de pesquisa o norte dos
caminhos a serem percorridos no processo da pesquisa, e o que vai dotar o
pesquisador de condições para um olhar criterioso e reflexivo sobre o tema que
discutirá. Entretanto, a pesquisa não é um processo previsível e controlável, haja
vista que, muitas vezes, o próprio material que vai surgindo no processo, vai
sugerindo outros percursos a serem seguidos e exigindo diversas tomadas de
decisão.
Sem reflexão e auto-reflexão sobre o ato de conhecer, as formas de ver e
colocar problemas, a maneira de tentar abordá-los, sem crítica e autocrítica
não há pesquisa. Porque pesquisar é avançar fronteiras, é transformar
conhecimentos (...) (GATTI, 2007, p.57)

Em decorrência da minha vivência em sala de aula, acreditei ser importante
pesquisar como o cinema pode ser aliado às práticas educativas, com vistas a uma
sociedade composta por discentes universitários que, em sua maioria, não cultiva o
hábito da leitura, por isso, tem seu conhecimento de mundo adstrito aos conteúdos

3

Competências aqui devem ser entendidas como “aquisições, aprendizados construídos, e não virtualidades da espécie.”
(PERRENOUD, 1999, p.20)
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advindos da televisão e internet, instrumentos que, isoladamente, não contribuem
para o exercício do pensamento crítico.
Para a análise do tema, esta pesquisa propõe-se a considerar, como ponto de
partida, a crise do ensino jurídico no Brasil, as recomendações do MEC, discutindose as características pedagógicas afetas ao curso de Direito que, via de regra,
privilegiam o objeto e o modelo discursivo centrado no professor (SANTOS;
MORAIS, 2007, p. 61). Ou seja, o que se pretende é elaborar uma análise das
questões que levam o ensino jurídico brasileiro, a priori, a estar apoiado no modelo
tradicional, focado em formar o estudante para que esteja apto às questões práticas
da profissão e preparado para ser aprovado no exame da OAB, não voltando-se ao
desenvolvimento do aluno no que diz respeito a sua visão crítica do mundo e dos
fenômenos jurídicos.
Muitos autores ressaltam que o ensino jurídico se encontra historicamente
inserido em uma crise, e é esta crise que demanda a adoção de novos aparatos e
métodos para que o egresso das faculdades de Direito esteja em condições de
acompanhar a realidade dinâmica da sociedade globalizada atual (SOUZA;
NASCIMENTO: 2010, p. 1836). Neste segmento é que pesquisei como o cinema,
considerando-o como veículo instrucional (SOUZA; NASCIMENTO: 2010, p. 1836),
pode traduzir-se em metodologia interdisciplinar e transdisciplinar nos cursos de
Direito, em especial na Disciplina de Direito Internacional Público.
Como muitos autores já demonstraram, o cinema é uma forma de expressão
cultural plenamente acessível a todos nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta
educacional farta. O problema de minha pesquisa consiste no questionamento de
como utilizar essa ferramenta pedagógica no curso de Direito buscando-se a
contextualização de saberes e interdisciplinaridade, que urge diante do mundo
globalizado que vivemos. Ainda questiono se e como o cinema contribui para a
formação do aluno quanto à ampliação de seu conhecimento de mundo e formação
de seu pensamento crítico.
O objetivo que me norteou foi o de pesquisar as práticas pedagógicas que se
apresentam no ensino jurídico atual, assim como pesquisar sobre a prática
pedagógica que inclui o cinema como instrumento de contextualização de saberes
no ensino jurídico. Ainda objetivei analisar se tal abordagem pedagógica abre real
oportunidade para que o aluno compreenda a disciplina ministrada, bem como qual
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a influência efetiva desta prática na formação da consciência crítica do indivíduo e
na ampliação de seu conhecimento de mundo.
De acordo com minha experiência profissional, e através do diálogo com os
meus discentes, a utilização de trechos de obras cinematográficas como linguagem
e elemento contextualizante de saberes na área jurídica é extremamente válida,
motivadora e instigante, uma vez que, no cinema, encontrarmos uma “simulação do
mundo” que advém da arte. Obviamente, neste trabalho não deixo de considerar que
o cinema não é apenas um instrumento pedagógico. Importante ressaltar e enaltecer
o valor cultural das produções cinematográficas, objetivando a inserção da arte e da
estética na formação cultural dos alunos de direito.
A relevância desde trabalho está no fato de que a pesquisa busca contribuir
no sentido de problematizar a pedagogia do ensino do Direito. Esta, pela minha
experiência na área, via de regra tem uma natureza “bancária”, nos dizeres de Freire
(2005, p. 78), e pode e deve se abrir a outras abordagens pedagógicas e filosóficas;
haja vista que o objetivo principal de uma graduação em Direito não pode limitar-se
a preparar o aluno para ser aprovado no exame da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) e a dotá-lo exclusivamente de competências técnicas para o exercício de sua
profissão. É mister que se reflita e se busque alternativas pedagógicas para propiciar
ao discente de Direito uma formação humanística, que inclui a arte e a estética
(neste caso, o cinema) a fim de formar não apenas um profissional técnico e sim um
cidadão reflexivo e ciente do mundo em que está inserido e quanto ao que pode
fazer para contribuir para transformá-lo.
Para o desenvolvimento do tema, a metodologia adotada incluiu a realização
de pesquisa bibliográfica quanto ao tema e também pesquisa de campo. Esta última
deu-se por meio da análise da exibição de trechos de filmes e posterior debate com
alunos do curso de Direito em duas instituições particulares de ensino superior. A
primeira instituição, doravante denominada de “instituição A”, é uma faculdade
situada no grande ABC, que detém um público das classes A e B. A outra instituição
pesquisada, doravante denominada “instituição B”, trata-se de um centro
universitário, localizado na cidade de São Paulo, e que atende predominantemente a
alunos da chamada classe C. A pesquisa contou com a participação de 20 sujeitos.
Esta pesquisa de campo está ancorada na abordagem qualitativa, com a
realização de um estudo sobre a pedagogia do cinema no ensino jurídico,
especificamente. Esta investigação realizou-se por meio de questionário estruturado,
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que foi respondido após a aula que utilizou trechos de filmes como ferramenta
pedagógica. A análise dos dados da pesquisa de campo encontra-se no capítulo 3.
Os objetivos deste trabalho foram o de pesquisar a prática pedagógica dos
cursos jurídicos, como os alunos vêem a pedagogia do ensino jurídico atual, quais
são os meios de comunicação que utilizam para se informarem, com que frequência
vão ao cinema ou assistem a filmes, quais são os seus critérios para a escolha dos
filmes que assistem, se acreditam que os filmes tenham um caráter pedagógico e,
em caso afirmativo, como verificam este caráter, de que outro tipo de atividade
cultural participam, como observam a arte e a estética como parte integrante em
suas formações acadêmicas, se houve alguma contribuição por meio dos trechos
dos filmes exibidos e das discussões que se seguiram para a compreensão dos
temas propostos, se esta pedagogia contribuiu, de alguma forma, para a ampliação
de seus conhecimentos de mundo, formação do pensamento crítico, etc. Ou seja, os
objetivos foram pesquisar a prática pedagógica dos cursos jurídicos e auferir o que
os alunos têm a dizer sobre esta prática pedagógica, que propõe a utilização do
cinema em sala de aula na docência do direito internacional.
A presente dissertação foi estruturada em 3 capítulos.
O primeiro capítulo trata do ensino jurídico no Brasil, trazendo um breve
histórico dos cursos de Direito em nosso país, tecendo considerações a respeito do
modelo pedagógico adotado, da crise no ensino jurídico brasileiro e das alterações
introduzidas pela Resolução CNE/CES n°09/04. Ainda no primeiro capítulo analisase a proposta do modelo de ensino jurídico crítico e voltado à formação humanística
dos discentes, apresentando, para tanto, a importância de um ensino inter e
transdisciplinar.
O segundo capítulo discute o cinema como prática pedagógica no ensino
jurídico, abordando a importância da arte e da estética, em especial da sétima arte,
para o ensino superior na formação humanística dos futuros juristas. Ademais, são
apresentadas reflexões acerca da didática que inclui o cinema como ferramenta
didático-pedagógica no curso de Direito com o intuito de promover contextualização
dos conteúdos, aprendizagem significativa, ampliação de visão de mundo dos
alunos e formação do pensamento crítico.
No terceiro capítulo encontra-se a análise dos dados colhidos na pesquisa de
campo que traz a percepção dos alunos no que tange ao cinema nas aulas de
Direito.
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As considerações finais desta dissertação trazem os argumentos que mais
contribuíram para esta pesquisa e para a análise dos dados obtidos e propõem
algumas reflexões em relação ao tema abordado.

26

CAPÍTULO 1 – O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL
Inicialmente, é pertinente que se faça um esboço quanto ao ensino jurídico
brasileiro. Para tanto, o presente capítulo apresentará um breve diagnóstico do
ensino jurídico atual no Brasil, considerações acerca de seu histórico nosso país, o
modelo pedagógico adotado, a crise no ensino jurídico brasileiro e as inovações
trazidas pela Resolução CNE/CES n° 09/04. Será problematizada, ainda, a proposta
do modelo de ensino crítico e formação humanística nos cursos jurídicos e a inter e
transdisciplinaridade como alternativas didático-pedagógicas para que seja atendido
ao novo paradigma requerido pelo ensino jurídico.
1.1 BREVE DIAGNÓSTICO DO ENSINO JURÍDICO HOJE NO BRASIL
Neste breve diagnóstico, intenciona-se propor uma reflexão quanto às causas
que levaram à crise do ensino jurídico no Brasil, crise esta causada pelo fato de que
os Cursos de Direito fundamentaram-se, historicamente, num paradigma pautado no
universalismo da razão, na dogmática e legalismo (SANTOS & MORAIS, 2007, p.
61). A referida crise atingiu seu ápice na década de 80, e ensejou as mudanças
curriculares, de regulamentação e de direcionamento no ensino do Direito trazidas
pelo MEC através de várias portarias e, recentemente, da edição da Portaria n°
1886/94, corroborada pela Resolução CNE/CES n°09/94, ambas com o objetivo de

(...) estabelecer um padrão de qualidade para o ensino jurídico, atacando a
massificação acelerada e desqualificada que até então estava sendo
praticada e que vinha imprimindo uma série de características aos
operadores jurídicos, não mais desejadas pela sua descontextualização
com o novo momento sócio-político vivido no Brasil.
(SANTOS; MORAIS, 2007, p. 65)

Esta problematização é pertinente ao tema tratado neste trabalho, pois, por
meio dela, será apresentado o liame entre a referida crise de paradigma, as
características pedagógicas e metodológicas que se fazem historicamente presentes
no ensino jurídico, as novas oportunidades de pedagogia que se fazem necessárias
para que o ensino do Direito alcance novos paradigmas e seus reais propósitos,
propósitos estes que foram ressaltadas pelas Portarias acima mencionadas.
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1.1.1 Considerações sobre o histórico do ensino jurídico no Brasil
Cumpre fazer-se um breve esboço a respeito da trajetória histórica do ensino
jurídico no Brasil para que se possa compreender os pilares em que, de certo modo,
até hoje ele está sustentado. Não se objetiva um aprofundamento no histórico, e
sim, apenas uma menção aos principais fatos e legislações que, sob a ótica desta
pesquisadora, foram responsáveis para que nosso ensino jurídico tenha atingido o
status quo atual.
Inicialmente, ressalta-se que o Brasil chegou ao final do período colonial sem
que aqui houvessem sido criadas instituições de ensino superior (Venâncio Filho,
2004, p. 8/9). Sem cursos jurídicos no Brasil, na época do Brasil colônia as famílias
abastadas enviavam seus filhos para estudar Direito na Universidade de Coimbra,
em Portugal.
Os cursos jurídicos surgiram logo após a proclamação da independência, em
11 de agosto de 1827, quando D. Pedro I sancionou o “diploma fundador do ensino
jurídico no Brasil” (VENÂNCIO FILHO, 2004, p. 28). Os primeiros cursos jurídicos
foram então instalados em Olinda e São Paulo, voltados claramente para a formação
das elites, visando sustentar a sua ideologia política e, ainda, buscando a formação
de recursos humanos para operar a máquina do judiciário (juízes, promotores,
delegados e diplomatas, entre outros) (LOPES, 2000, p. 226). Como o Brasil recém
independente ainda estruturava-se no que tange a produção de sua nova legislação
adequada à nova nação que nascia e não mais colônia, os primeiros cursos jurídicos
foram elaborados nas mesmas bases do de Coimbra, sem inicialmente serem
levadas em conta as diferenças do Direito aplicável em Portugal e do Direito
aplicável no Brasil. Como ensina Lopes (2000, p. 337) “Buscando seu próprio curso,
no entanto, o Brasil reproduziria em grande parte o enfoque adotado em Coimbra”.
Foram muitas as discussões entre os parlamentares do século XIX sobre o
ensino jurídico, as quais levaram a inúmeras reformas curriculares sendo que, nas
primeiras, a ênfase foi quanto a adequar a estrutura curricular ao direito pátrio.
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Houve pelo menos duas reformas importantes nos cursos jurídicos ao
longo do século. Uma delas, em 1854 (Decreto n° 1.386): os cursos
passaram a chamar-se de faculdades de Direito e foram introduzidas duas
disciplinas novas, o direito romano (no primeiro ano) e direito administrativo
(no quinto ano). Neste mesmo ano transferiu-se o curso de Olinda para
Recife. A segunda mudança importante foi a de 1879, a chamada reforma
do “ensino livre”. Além das faculdades oficiais poderiam ser criadas outras,
“faculdades livres”, desde que obedecendo regras estabelecidas para as
oficiais (quanto a currículo e titulação). As faculdades foram divididas em
dois cursos (ou das sessões): ciências jurídicas abrangiam direito natural,
romano, constitucional, eclesiástico, civil, comercial, criminal e as
respectivas práticas de processo, além da medicina legal. Ciências sociais
deveriam contemplar direito natural, público universal, direito
administrativo, economia política, ciência da administração e higiene
pública. A frequência dos alunos passou a ser livre também. O ensino seria
também livre para os professores, e o propósito era ampliar os debates. O
sistema foi alterado em 1885 e a obrigatoriedade às aulas voltou, mas os
temas do ensino livre continuaram a ser discutidos até depois de
proclamada a República.
(LOPES, apud VENÂNCIO FILHO, 1982, p. 221-222)

Os juristas da segunda metade do século XIX foram oriundos das escolas de
Direito de Olinda e São Paulo. Lopes (2000, p.339) esclarece que “a cultura jurídica
do Império, embora erudita, não é acadêmica propriamente. Isso significa que as
grandes obras e os grandes nomes do direito não se dedicarão ao ensino”.
Além disso, FARIAS & MENGE, apud ADORNO (1988, p. 92) explicita o papel
das academias de Direito no sentido de atender exclusivamente “às necessidades
de reprodução das estruturas de dominação mantidas pelas elites políticas”:

Sustentam algumas interpretações que o rígido controle executado pelo
Estado sobre o currículo, sobre o método de ensino, sobre a nomeação de
professores, sobre os programas e sobre os livros impediu uma prática
libertadora que se prestasse à formação de uma consciência crítica da
realidade brasileira àquela época. Sob essa perspectiva, o ensino jurídico
no Império teria se caracterizado por uma visão lógica e hermenêutica do
Direito, por uma cultura abertamente desinteressada, por uma percepção
ingênua da realidade social, por uma concepção do mundo voltada para a
perpetuação das estruturas de poder vigentes e por um saber sobre o
presente como algo a ser normatizado e sobre o futuro como uma repetição
do presente. Enfim, a natureza essencialmente conservadora do ensino
jurídico, na sociedade brasileira, situou as faculdades de Direito como
instituições encarregadas de promover a sistematização e integração da
ideologia jurídico-política do Estado Nacional, vale dizer, do liberalismo.
Nesse sentido, para essa interpretação, as academias de Direito
transplantaram, para essa sociedade, um modelo de organização
universitária estranho às condições sociais de existência dominantes e que,
se assim o fizeram, foi para atender exclusivamente às necessidades de
reprodução das estruturas de dominação mantidas pelas elites políticas
(Farias & Menge, 1979: 87-113)
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Os cursos jurídicos logo de início foram alvo de muitas críticas, em especial
após a adoção do ensino livre4, seja em função das faltas dos professores, de listas
de presença de alunos fraudadas, ou em função da metodologia de ensino, via de
regra tradicionalista e dogmática. (LOPES, 2004, p. 343). Nesse sentido, Venâncio
Filho (2004, p. 49) corrobora as palavras de Lopes:
A má qualidade do ensino se revelava logo nos primeiros anos, pois já em
5 de agosto de 1831, o Ministro do Império, José Lino Coutinho, baixava
um aviso sobre a incúria e desleixo de alguns lentes do curso jurídico de
São Paulo, indiferentes à falta de frequência dos seus discípulos e fazendo
aprovações imerecidas.

As academias de Direito instaladas em São Paulo e em Recife apresentaram
diferenças significativas. A academia de São Paulo, nas palavras de ADORNO,
(...) condensou, no mesmo espaço social e institucional, os conflitos entre
liberalismo e democracia. A história da vida acadêmica é notadamente uma
intensa disputa política entre liberais moderados e radicais. Não sem razão,
a Academia de Direito de São Paulo esteve à frente dos principais
acontecimentos que marcaram a emergência e o curso da ordem social
competitiva na sociedade brasileira, arregimentando considerável número
de acadêmicos aos movimentos abolicionista e republicano
(Vampré, 1977, v. 2: 323 e passim).
(...)
Ao longo de toda sua história, a vida da Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco comportou a existência de uma imprensa expressiva,
produzida por jovens acadêmicos, que traduz a defesa dos direitos
individuais e das liberdades públicas.

Já a academia de Direito de Recife, conforme argumentam os historiadores,
teve sua vocação mais dirigida à produção de doutrinadores vigorosos, como Tobias
Barreto e Sílvio Romero (ADORNO, 1988, p, 121). Em São Paulo foram produzidos,
ao longo da história, bacharéis que tiveram destaque no cenário político tendo de lá
saído 9 presidentes da República.
Continuando a análise histórica dos cursos jurídicos no Brasil, na primeira
república, houve a Reforma Benjamin Constant (Decreto Republicano n° 1232 H, de
2 de janeiro de 1891) que acabou por consolidar o ensino livre, até como condição
para a expansão do ensino no Brasil (BASTOS, 1998, p.135). Foram criadas novas
4

Importante destacar que o ensino livre (que pode ser concebido como uma forma de privatização do ensino), que foi adotado
no Brasil abrangeu do ensino primário ao ensino universitário, em todas as áreas do conhecimento. Sobre o ensino livre nas
faculdades, Bastos (1998, p. 132) ensina que este “(...) resolveu um problema de base do ensino brasileiro: a incapacidade do
Império para oferecer ensino oficial superior nas províncias, inclusive na Corte, em qualquer área do conhecimento,
principalmente jurídico.” Neste ensino não havia a frequência livre dos alunos e eram inexistentes os exames parciais nas
faculdades de Direito de São Paulo e Olinda.
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faculdades de ensino livre de Direito, incluindo uma na então capital federal, a
cidade do Rio de Janeiro. Especificamente com relação ao ensino jurídico, esta
reforma produziu alterações curriculares:

O currículo das faculdades de Direito, introduzido pela Reforma Benjamin
Constant, restaurou a flutuação da formação jurídica do Império e passou,
também, a oferecer o Curso de Notariado (em duas séries), mantendo a
5
divisão anteriormente introduzida pela Reforma Leôncio de Carvalho :
Curso de Ciências Jurídicas (em quatro séries) e de Ciências Sociais (em
três séries). A obtenção do grau de bacharel em Ciências Jurídicas
habilitava o aluno, na forma dessa lei, para o exercício da advocacia, da
magistratura e dos ofícios de justiça; o de bacharel em Ciências Sociais,
para os cargos do corpo diplomático e consular, os de diretor, subdiretor e
oficial de diretorias de governo e administração; e o Curso de Notariado
habilitava para os ofícios de justiça, assim como o de Ciências Jurídicas.
Era permitida também a habilitação em outro desses três cursos,
sucessivamente à habilitação anterior, sendo que o grau de doutor em
Ciências Jurídicas e Sociais podia ser conferido a todos que, “tendo o de
bacharel em ambos os cursos”

Cumpre salientar que, conforme Bastos (1998, p. 138) preconiza, “A reforma
curricular da República não traduziu qualquer proposta de compreensão do
fenômeno jurídico, mas, com certeza, precipitou alguns indicativos da reforma do
Estado”, pois na época Imperial tivemos o catolicismo como religião oficial do Estado
e, como consequência, nos cursos de Direito estava incluída a disciplina de direito
Eclesiástico. Na primeira república, esta disciplina, juntamente com a de Direito
Natural, foi retirada do currículo, sendo reintroduzidas as Noções de Economia
Política e Direito Administrativo. Estas alterações traduzem o momento político do
Estado brasileiro e suas novas necessidades havidas pela nova configuração da
organização e estruturas administrativas ocorridas.
O ensino jurídico foi objeto de uma nova organização com a Lei n°314 de 30
de outubro de 1895. Com ela, houve a ampliação da duração do curso, que passou
a contar com cinco anos e nova estrutura curricular (BASTOS, 1998, p.139). Outra
novidade importante para a história do ensino jurídico no Brasil trazida pela Lei de
1895 foi a introdução de novas regras para o funcionamento das faculdades livres de
Direito e, ainda, a questão do controle da frequência dos alunos (Bastos, 1998,
p.139). Bastos afirma que,

5

Reforma do ensino livre.
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A reforma de 1895 é um marco especial na história do ensino jurídico no
Brasil, principalmente porque elimina a subdivisão das faculdades em
cursos de Ciências Jurídicas, Sociais e Notariado, uniformizando aquele
conjunto aberto e multifacetado em um único curso – o curso de Ciências
Jurídicas e Sociais.

O modelo do ensino livre “prolongou-se pela República e sobreviveu
como uma das questões centrais do ensino brasileiro até a promulgação das leis de
criação e organização das universidades” (BASTOS, 1998, p. 132).6
Até 1915, é a questão do ensino livre e de suas problemáticas, em sede
de ensino superior, que ocupará os debates educacionais junto ao governo,
especialmente no que tange ao ensino jurídico pois “a lei do ensino livre, nas suas
várias aplicações, constitui-se numa das maiores fraudes já ocorridas na história
educacional do Brasil” (VENÂNCIO FILHO, 2004, p. 87).
Inúmeras e sucessivas reformas do ensino superior, e, especialmente, do
ensino jurídico ocorreram durante os primeiros 30 anos da república para
proporem novas diretrizes ao ensino (VENÂNCIO FILHO, 2004, p.201).
A Revolução de 1930, “se orientou, basicamente, para romper com as
estruturas oligárquicas” (BASTOS, 1998, p. 173) que preponderaram no Brasil
Império e no início da república. Com este novo modelo de Estado veio a criação
das universidades através do Decreto 19851 de 11 de abril de 1931, chamado de
Estatuto das Universidades Brasileiras.
Com a Revolução, promulga-se uma nova constituição e é na Constituição de
1934 e, pela primeira vez no Brasil, há menção acerca do direito à Educação e a
importância dessa menção é inequívoca, conforme preconiza Bastos (1998, p. 186):

Na história constitucional da educação no Brasil, requisito imprescindível
para qualquer prospecção constituinte, a Constituição de 1934 é um marco
decisivo. Na verdade, ela provoca alterações profundas na concepção
geral do ensino e, inclusive, do ponto de vista exclusivamente formal,
representa um rompimento significativo com os modelos que
predominaram nas constituições antecedentes.
(...)
Neste contexto, os constituintes dão à educação espaço constitucional
próprio e subtraem do texto constitucional o direito à instrução (como foi
denominado no império) e o direito ao ensino (como foi denominado na
Primeira República) como mera forma ou instrumento de viabilização dos
direitos e garantias individuais.

6

O ensino livre era contrário à metodologia que privilegiava o dogmatismo e as proposições da escolástica.
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Ainda em 1931, uma nova reforma curricular foi proposta aos cursos jurídicos,
conhecida por Reforma Francisco Campos. Esta objetivava oferecer duas
modalidades de curso de Direito: o Doutorado, para aqueles que desejassem seguir
o caminho da docência universitária ou da pesquisa; e o Bacharelado voltado à
formação de profissionais técnicos do Direito. Infelizmente esta reforma não logrou o
êxito almejado. Por muitos anos, a questão da estrutura curricular dos cursos
jurídicos no Brasil ocupou o cenário central das discussões sobre o ensino do
Direito, havendo pouca ou nenhuma menção e preocupação acerca do preparo dos
docentes para ministrar aulas no curso de Direito e quanto ao modus operandi das
aulas, conforme adiante será demonstrado.
Com o surgimento do Estado Novo, promulga-se, autoritariamente, a
Constituição de 1937 que, conforme ensina Bastos (1998, p. 194), “incentivava
aspectos essenciais para a educação em uma sociedade em desenvolvimento,
especialmente o aprendizado profissional”. O grande mérito deste novo diploma
constitucional foi o incentivo à “criação de institutos científicos e artísticos”
(BASTOS, 1998. p. 195). Com a Constituição de 1937, houve uma nova reforma
curricular nos cursos jurídicos que refletiu os novos ideais do Estado. Esta reforma
resultou em um currículo mais conservador e “perdeu sua vocação modernizadora,
que ficou esvaziada” (BASTOS, 1998, p. 195).
Outro marco histórico quanto à evolução do ensino jurídico brasileiro deu-se
com a criação da UnB – Universidade de Brasília, que nasceu como Fundação
Universidade de Brasília (FUB), havida através da Lei n° 3.998 de 15 de dezembro
de 1961. O artigo 10 desta lei definiu, nos dizeres de Bastos (1998, p. 207), a
vocação da FUB:
Estava definido o seu modelo, o seu destino e a sua vocação: uma
universidade organizada como fundação, voltada para o desenvolvimento e
que deveria produzir um conhecimento absolutamente engajado e
integrado às necessidades do país, ou seja, uma universidade que se
definia pela lealdade aos padrões internacionais da cultura e à solução dos
problemas nacionais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei n° 4024 de 20 de
dezembro de 1961, deu substrato para a estrutura e funcionamento da UnB e, nela,
houve a “primeira experiência inovadora de currículo jurídico no ensino superior
moderno no Brasil” (BASTOS, 1998, p. 212). Tal experiência diz-se inovadora, pois
foi a primeira vez em que se postulou pelo ensino jurídico interdisciplinar, com vistas
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a que os alunos “conhecessem os institutos jurídicos de uma perspectiva mais
aberta, socialmente engajada” (BASTOS, 1998, p. 216). Ressalte-se que, até então,
o ensino jurídico esteve exclusivamente limitado a uma visão “positivista-legalista do
fenômeno jurídico, consolidando uma postura pedagógica marcada pela glosa dos
textos legais, sem qualquer preocupação crítico-reflexiva” (SANTOS & MORAIS,
2007, p.60).
Infelizmente, a inovadora proposta da UnB não obteve os resultados
esperados. Isto ocorreu porque, segundo Bastos (1998, p. 216),
(...) a tradição dos institutos jurídicos clássicos e o modelo cognocivo de
seus cânones eram mais fortes: não bastava ter uma visão moderna e
aberta da família, da propriedade ou do casamento, porque os tribunais
não julgam a partir da visão interdisciplinar do conceito do instituto jurídico,
mas em função de seus cânones, do cerne conceitual do instituto,
desprezando, quase sempre, porque se trata de sobreviver à ordem, as
conexões do conceito positivo do instituto jurídico como fato ou fenômeno
social.

Mister mencionar que outras reformas ocorreram até nossos dias e todas as
mudanças que ocorreram nos currículos dos cursos jurídicos até aqui relatadas
foram discutidas e decididas nas esferas político-administrativas do Estado
brasileiro. Reformas curriculares advindas de propostas dos docentes só ocorreram
mais recentemente “quando os professores de Direito passaram a assumir a
responsabilidade pelas mudanças no ensino jurídico” (BASTOS, 1998, p. 214).
Entre os anos de 1930 e 1972 foram poucas as mudanças ocorridas com
relação à qualidade do ensino jurídico no Brasil e, neste período, a nova classe
média passou a ter acesso aos novos cursos de Direito que se proliferaram pelo
país, mas que permaneceram a oferecer baixa qualidade de ensino e práticas
pedagógicas inadequadas.
Em 1972, o Conselho Federal de Educação editou a Resolução n° 03 que
apresentou um novo currículo mínimo para os cursos jurídicos no país. Desde então,
a discussão e as consequentes produções acadêmicas acerca da crise do ensino
jurídico aumentaram consideravelmente, tendo a OAB nacional representado um
papel de destaque nessas discussões e propostas de repensar o ensino jurídico, de
sorte que este passasse a estar vinculado à realidade social, com vistas à formação
de juristas críticos, atentos às questões afetas à democracia e cidadania.
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As constantes reformas que dominaram o cenário do histórico do ensino
jurídico no Brasil até nosso século denotam que este sempre esteve mergulhado em
uma profunda crise. Estas reformas nunca lograram o êxito pretendido e, via de
regra, se concentraram em crer que seria a reforma curricular a única via para a
obtenção de qualidade e sucesso dos cursos jurídicos.
Entretanto, conforme já relatado e de acordo com o que se verá adiante, a
crise do ensino jurídico sempre esteve intimamente ligada ao que se compreende
por Direito, a metodologia adotada para o ensino jurídico e a baixa qualidade dos
cursos de Direito no Brasil. Diante deste diagnóstico, exaustivamente apresentado
por trabalhos acadêmicos e pela Comissão de Ensino Jurídico (CEJ) criado pelo
Conselho Federal da OAB, e com base nos preceitos agasalhados pela Constituição
Federal de 1988, o MEC – Ministério da Educação e Cultura, editou a Portaria
Ministerial n° 1886/94, que trouxe inovações para os cursos jurídicos tais como
pesquisa e atividades complementares, manutenção de Núcleos de Prática Jurídica
pelos cursos de Direito, trabalho de conclusão de curso a ser apresentado
individualmente pelos alunos no último semestre do curso, a ser confeccionado em
forma de monografia, como requisito para a obtenção de seu grau, atividades de
extensão, sistema anual de avaliação de curso, seminários para o corpo docente,
implementação

de

alternativas

didático-pedagógicas

que

efetivem

a

interdisciplinaridade, entre outras. Na sequência, a Resolução CNE/CES n° 09/04
estabeleceu as Diretrizes Curriculares para os cursos de Direito, privilegiando o
ensino humanístico na academia jurídica. Estas alterações ensejaram não apenas a
alteração curricular, mas, como será adiante esboçado, a preocupação de propor um
ensino não-dogmático, que efetivamente capacite os operadores do Direito quanto
às questões técnicas da profissão, mas também que os habilitem a atuar crítica e
reflexivamente, com cidadania e comprometimento social.

1.1.2 O modelo pedagógico adotado nos cursos jurídicos
Conforme ora explanado, as sucessivas reformas curriculares que foram
efetuadas nos cursos de Direito, por si só, não foram capazes de resolver as
questões da baixa qualidade do ensino e da visão positivista-legalista do fenômeno
jurídico.
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Deixou-se – e ainda se deixa – de ensinar, o direito e a justiça para ensinar
de forma precária, na maioria das escolas do País, a lei, através de
comentários que tocam as raias da evidência ou do uso frequente do
argumento da autoridade. Observamos, com isso, uma crescente perda de
significação social do Direito. (grifos dos autores) (SANTOS; MORAIS,
2997, p. 60)

Desta forma, observa-se que o ensino jurídico pugnou, quase que
exclusivamente, pelo puro legalismo que se deriva da influência do positivismo
quanto à concepção de Direito. Esta concepção está pautada no mito de que o
Direito é neutro e imparcial. Este modelo legalista de ensino não foi capaz de
possibilitar aos estudantes a aptidão para atuar em consonância com as
transformações sociais do mundo contemporâneo. Transformações pedagógicas
urgem. Entretanto, os cursos de Direito, em função do tradicionalismo histórico,
apresentam uma resistência maior quanto às mudanças. Como ensinam Santos &
Morais (2007, p. 61) as características desse ensino

(...) ainda estão ligadas ao velho modelo que privilegia o objeto e ao
modelo discursivo centrado no professor. Neles, permanece a ideia de que
bastam professores, alunos, códigos, manuais, salas de aula e um
repertório de modelos práticos de processos juridicamente exemplares
para a realização da formação jurídica do aluno. Relegadas a segundo
plano, neste modelo tradicional, estão as atividades de pesquisa e
extensão, e o desenvolvimento de uma visão crítica do fenômeno jurídico
não figura como objetivo primordial a ser atingido.

O modelo pedagógico, em regra, esposado pelos professores de Direito, é o
tradicional, baseado na aula-conferência. Nesta perspectiva pedagógica,
(...), acredita-se que a realidade jurídica seja possível de ser transmitida de
forma cumulativa, sendo o aluno inteligente, aquele que possuir a
capacidade de “armazenar” as informações. A mediação entre o aluno que
deve memorizar as informações e o professor, tido como lugar de onde
provem o saber, fecha o ato pedagógico e o processo ensinoaprendizagem, tornando-se obstáculo à reflexão e a especulação criativa.
(BERTASO; NAKALSKI, 2001, p.45)

Este modelo pedagógico da aula-conferência enfatiza o professor como único
detentor do saber e coloca o aluno em situação de receptor passivo de
conhecimentos,

resultando

num

verdadeiro

ensino

autoritário

e

abstrato,

caracterizado pelo adestramento dogmático-legalista, eivado de convicções e, ainda,
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reprodutor da ideologia dominante, geralmente totalmente afastado do debate, da
crítica e dos fenômenos sociais.
Interessante mencionar que, conforme indicam os estudiosos, esse modelo
de aula esteve presente desde as raízes históricas do ensino jurídico em nosso país,
servindo ao propósito de manutenção da ordem social e econômica dominantes.

Acoplado a um projeto de dominação, não poderia ser outro o tipo de
ensino ministrado nas Faculdades de Direito: formalista, elitista, dogmático.
Assim os profissionais poderiam bem representar os seus papéis de
defensores de uma ordem ora liberal, ora conservadora, ora iluminista.
(OLIVO, 2000, p.61)

A aula expositiva, ainda que encontre defensores, apresenta diversas
limitações apontadas pelos autores pesquisados que comprometem, de alguma
maneira, o senso crítico dos alunos, pois, conforme acima mencionado, coloca-os
em um papel de inércia e passividade, uma vez que debates não são suscitados,
posto que o ensino privilegia os códigos e a doutrina, não havendo diálogo com a
realidade social na qual os alunos estão inseridos. Acerca das limitações
encontradas na aula expositiva, Godoy (1997, p. 78/79) apresenta as seguintes
considerações:

- Pouca participação do aluno em função da comunicação unilateral (sic)
característica desta técnica de ensino.
- Considera a classe como um grupo uniforme, não levando em conta o
fato de que os alunos possuem estilos de aprendizagem diferenciados.
- Não considera o fato de que muitos ou alguns alunos não possuem os
conhecimentos prévios necessários.(sic)
- Não favorece o desenvolvimento das habilidades intelectuais mais
complexas (aplicação, análise, síntese e julgamento) que levem (sic) o
aluno a pensar sobre o que aprendeu.
- Não possibilita que o professor realize a função de avaliação
acompanhando o aprendizado (ou não) do aluno. (sic)
- Às vezes cria o hábito de os alunos estudarem através (sic) de suas
anotações de classe não recorrendo à bibliografia indicada pelo professor.
(sic)

Freire (2005, p. 65) denominou este tipo de aula de “narração de conteúdos”,
o que dá substrato ao que este autor define como “ensino bancário”. Na concepção
bancária de educação “a única margem de ação que se oferece aos educandos é a
de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2005, p. 66). Aqui

37

não há oportunidade para que o aluno acesse sua criatividade e autonomia,
representando a via inversa do que Freire entende por educação, a saber: o
processo de busca do conhecimento.

(...) nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção,
na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no
mundo, com o mundo e com os outros.
(...) Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se
julgam sábios aos que julgam nada saber.
(FREIRE, 2005, p. 67)

A educação “bancária” transforma os alunos em meros receptáculos passivos
do conhecimento, pois repousa na condição de antidialógica. Aos alunos cabe
apenas a tarefa de memorizar os conteúdos de forma mecânica, sem que lhes seja
oportunizado o desenvolvimento da consciência crítica, promovendo a sua
domesticação e lhes retirando a condição de sujeitos ativos e co-participantes de
seu processo educacional e, ainda, de agentes transformadores da sociedade em
que estão inseridos (FREIRE, 2005, p. 68).
Este modelo educativo evoca àquele do século XIX, onde a prática
pedagógica era a da instrução. Esta funciona como um manual, visto que objetiva
que se aprenda o “como fazer”, “como proceder” um trabalho (WEIL, 2000, p. 65),
mas não leva à construção do saber crítico e à autonomia do aluno. É quase uma
ignorância erudita que dota o aluno exclusivamente de conhecimentos técnicos,
enciclopédicos, deixando de lado a reflexão crítica acerca das questões profundas
da humanidade e da civilização. É algo totalmente divorciado dos saberes do senso
comum que os alunos trazem para a sala de aula e, ainda, totalmente apartado e
descontextualizado da dinâmica social em que estão inseridos. Como preconiza
Freire (1996, p. 33) “(...) transformar a experiência educativa em puro treinamento
técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício
educativo: o seu caráter formador”. (grifos nossos)
Porém, o que se tem observado é que, ao que parece, historicamente, as
faculdades de Direito, adotaram a postura pedagógica de, nos dizeres de Bastos
(1998, pág. 283) “meros centros de transmissão de conhecimento jurídico oficial”,
tornando-se locais de pouca reflexão e pouca produção de pesquisa. Este ensino
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excessivamente dogmático caracteriza-se por estar totalmente divorciado dos
demais conhecimentos que se fazem necessários para a compreensão da dinâmica
do homem e da sociedade. É um ensino abstrato e sem vinculação com a realidade
social em que ocorre (BASTOS, 1998, p. 293). Esse academicismo é ensino
bancário, antidialógico e não apto a estimular o pensamento crítico dos alunos, que
será o que permitirá que busquem pelas transformações sociais que se fazem
necessárias.
Outra

característica

do

ensino

jurídico

no

Brasil,

que

favorece

o

academicismo e o ensino bancário, é a questão de ainda poderem ser encontrados
os elementos improvisação e despreparo pedagógico de muitos professores.
Ferreira Sobrinho (1997, pág. 25) destaca os aspectos marcantes de muitos
professores dos cursos de Direito no Brasil: “descompromisso (professor de tempo
parcial, por mero diletantismo), instabilidade (professor transitório) e baixa
remuneração”.
A questão da qualificação dos docentes também ocupa os debates acerca da
qualidade dos cursos de Direito. Atualmente observa-se que a legislação caminhou
no sentido de aumentar as exigências quanto à titulação dos professores
universitários. Entretanto, a titulação não garante, por si só, o bom desempenho do
professor em sala de aula. Bastos (1998, p. 306) enfatiza a necessidade de que os
cursos de mestrado e doutorado em ciências jurídicas incluam disciplinas de didática
para que, além de formar um bom pesquisador, haja a possibilidade de se propiciar
a formação de um educador do ramo do Direito.
Acerca do approach didático-pedagógico, o professor de Direito, conforme já
narrado, via de regra privilegia o modelo de aula tradicional, tecnicista, pouco
reflexiva, adotando uma postura de distanciamento dos alunos, uma vez que os
considera meros coadjuvantes no processo de aprendizagem. Este professor ainda
valoriza mais a capacidade de memorização de conteúdos por parte dos alunos do
que a capacidade de análise crítica.
Este nos parece ser um modelo didático-pedagógico retrógrado, conservador,
formalista, academicista, um verdadeiro “adestramento dogmático” nas palavras de
Fachin (2000, p. 7), e precisa ser superado. Para tanto, novas diretrizes curriculares
foram propostas para retirar esse ranço tradicionalista do ensino jurídico,
transformando-o num ensino que contemple as inúmeras necessidades do futuro
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operador do Direito, para que receba uma formação humanística, técnica e
científica.
1.1.3 A crise no ensino jurídico brasileiro e a Resolução CNE/CES n° 09/04
A qualidade do ensino jurídico do Brasil é assunto que gera desconforto há
muitos anos, haja vista que se evidenciam “notórias deficiências técnicoprofissionais, fruto da abertura desenfreada de novos cursos jurídicos e de uma
ampliação considerável de vagas nos vestibulares” (BICUDO, 2004, p. 73).
Interessante mencionar o resultado dos dados do INEP que demonstra o aumento
abusivo das faculdades de Direito no Brasil sendo que, muito provavelmente, boa
parte dos cursos oferecidos nestas faculdades carece de qualidade.

Segundo dados do Instituto Nacional e Pesquisas Educacionais (INEP), em
1960 o Brasil possuía 69 cursos de Direito. Em 1997 este número sobe para
270. Em 2003 estão em funcionamento 662. A título de comparação, os
EUA têm, hoje, 180 faculdades de Direito. Somente no estado de São Paulo
há 157 cursos, dos quais 51 ficam nesta capital, a seguir vem o estado do
Rio de Janeiro, com 83, e Minas Gerais com 75 cursos de Direito.
(Jornal do Advogado, 17/07/2003, p. 6)

A OAB, no pleno exercício de suas atribuições advindas de disposição legal,
tem demonstrado preocupação com a qualidade dos cursos jurídicos de nosso país
e vem contribuindo, de maneira importante, para a melhora da qualidade dos cursos
e do ensino jurídico como um todo7. Além de verificar se os cursos de Direito
oferecidos pelas faculdades possuem as qualificações exigidas pelo MEC (por meio
do Projeto OAB Recomenda), esta instituição tem se empenhado em produzir
estudos a respeito da pedagogia do ensino jurídico, currículos, condições de
aprendizado e formação profissional dos acadêmicos, entre outras preocupações.
Estes estudos deram substrato para a produção de Portarias editadas pelo MEC,
conforme adiante será explanado.
O modo de ensinar Direito no Brasil, de acordo com o anteriormente narrado,
pautou-se historicamente por um modelo que está afastado da realidade social
concreta, sendo que alunos e professores, via de regra, estão presos a “realidades
conceituais criadas por eles e que passaram a constituir seu mundo de trabalho”

7

Ressalta-se que em todas as Conferências realizadas pela OAB, desde a primeira em 1958, foi debatida a questão do ensino
jurídico e sua qualidade.
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(SANTOS & MORAIS, 2007, p. 61). Esta crise nasceu com a criação dos cursos
jurídicos no Brasil e encontrou seu ápice nos anos 80. Até hoje ela persiste, porém
em menor grau, inobstante as tentativas dos órgãos educacionais no sentido de
promover uma transformação efetiva no modelo tradicional de ensino que, na
maioria das faculdades de Direito, é o modelo que ainda impera.

A questão central da reforma das faculdades de Direito está exatamente na
vocação do ensino jurídico, tradicionalmente avesso às formulações
críticas, que pela sua essência, questionam a própria ordem jurídica, objeto
tradicional de ensino do professor de Direito e de aprendizado do
advogado. Advogar não é criticar a ordem, mas viabilizar a sua aplicação,
especialmente nos países de tradição positivista. Esta máxima que tem o
seu espaço de verdade mas também o seu limite epistemológico, faz do
ensino jurídico um ensino destinado a reproduzir a ordem estabelecida e
das faculdades de Direito meros centros de transmissão do conhecimento
codificado e dos seus instrumentos compreensivos.
(BASTOS, 1998. p. 214)

Nesta linha, graças ao trabalho desenvolvido pela Ordem dos Advogados do
Brasil que em seus exames de seleção de advogados (exame da OAB) tem se
deparado com uma reprovação muito significativa dos candidatos (apenas 25%, em
média, dos egressos dos cursos de Direito são aprovados nestes exames), tem
desenvolvido estudos voltados a corrigir as evidentes falhas do ensino jurídico
brasileiro,

que

tem

formado

bacharéis

despreparados

para

atuarem

profissionalmente. O Ministério da Educação, acolhendo as ideias, sugestões e
procedimentos apresentados pela OAB, editou a Portaria n° 1.886/94 do MEC e,
agora, a Resolução CNE/CES n° 09/04 que, ao redefinir diretrizes curriculares para
os cursos de Direito, desejou sublinhar a importância do caráter humanístico na
formação do bacharel em Direito.
O objetivo, então, foi estabelecer um padrão de qualidade para o ensino
jurídico, atacando a massificação acelerada e desqualificada que até então
estava sendo praticada e que vinha imprimindo uma série de
características aos operadores jurídicos, não mais desejadas pela sua
descontextualização com o novo momento sócio-político-econômico vivido
no Brasil. (SANTOS & MORAIS, 2007, p. 65)

A Portaria n° 1.886/94 passou a regulamentar os padrões de qualidade dos
cursos jurídicos no Brasil e pautou o ensino do Direito por quatro eixos:
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- Eixo propedêutico: que abrange o ensino de disciplinas como Filosofia,
Sociologia, Ética, Ciência Política, Teoria Geral do Estado e Introdução ao Estudo do
Direito, entre outras.
- Eixo profissionalizante: com o escopo de oferecer ao aluno as disciplinas
especificamente referentes à atuação jurídica tais como: Direito Civil, Direito Penal,
Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Internacional e
Direito Trabalhista, entre outros.
- Eixo prático: objetivando que o aluno tenha a oportunidade de simular a
realidade da prática jurídica. Esta simulação ocorrerá em estágios supervisionados e
no Núcleo de Prática Jurídica.
- Eixo flexível: composto por atividades de pesquisa e extensão, “respeitando
a carga horária necessária para cumprir a integralização curricular”. (SANTOS &
MORAIS, 2007, p.66).
Além da especificação dos eixos que se fazem necessários para compor-se
um adequado ensino jurídico, a referida Portaria trouxe a obrigatoriedade de
elaboração de Monografia de Conclusão de Curso, que deve ser apresentada para
uma banca examinadora em sessão pública.
Outros pareceres foram emitidos pela Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, que trouxeram renovação às diretrizes que
orientam os cursos jurídicos.
Merece destaque o Parecer CNE/CES n° 146/02 por ter trazido a inclusão de
novas disciplinas, em especial, a disciplina de Psicologia Jurídica. (SANTOS &
MORAES, 2007, p.66).
As diretrizes curriculares que pautam hodiernamente os cursos de Direito
foram estabelecidas pela Resolução n° 09/04 que trouxe inovações importantes,
estabelecendo a estrutura pedagógica não por disciplinas, mas sim, por conteúdos
obrigatórios, a saber:

Fundamentais, incluindo economia, sociologia, filosofia, ciência política,
psicologia, ética, antropologia e história; profissionalizantes, incluindo direito
constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito
civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito internacional e direito
supervisionado; mantendo o Estágio Supervisionado, como prática jurídica,
e as Atividades Complementares – sem definição prévia de um percentual -;
além de transformar a Monografia de Final de Curso em Trabalho de
Conclusão de Curso, ainda obrigatório.
(SANTOS & MORAIS, 2007, P. 68)
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Importante esclarecer que, por melhor intencionada que a Resolução
CES n° 09/04 seja, ela não propôs uma estrutura definitiva aos cursos jurídicos e
não trata da questão pedagógica que o permeia que, como dito anteriormente, via
de regra, está pautada no ensino tradicional, que percebe o Direito e seu ensino
como
(...) uma estratégia de adequação do mundo da vida às normas jurídicas,
tendo, como atores, os indivíduos e, como postura, uma visão domesticada
do mundo e uma pedagogia sustentada na posse estereotipada de um
saber inquestionável a ser transmitido dogmaticamente.
(SANTOS & MORAES, 2007, P. 69) (grifos nossos)

Destarte, permanece a necessidade de se repensar o ensino jurídico e seu
modus operandi, levando-se em conta que o Direito possui o condão de transformar
a realidade e que precisa dar conta de novos contextos sociais e políticos. Para
tanto, requer-se uma pedagogia humanista, que privilegie vários saberes, que não
apenas os jurídicos, numa abordagem multi e interdisciplinar, dando ênfase à
importância da formação contínua. Ao que parece, em determinadas instituições
superiores, ainda estamos diante de um modo de ensinar que privilegia mais os
conteúdos memorizativos do que o raciocínio jurídico (BASTOS, 1998). Como
BASTOS (1998, p. 302) preconiza, complexo realizar uma mudança no modo de
ensinar Direito pois,

Modificar o método de ensinar é, com certeza, mais difícil do que modificar
currículos, porque envolve, em primeiro lugar, uma alteração de
mentalidades, um convencimento do professor de que ele deve buscar
novos caminhos para a transmissão do conhecimento jurídico, o que implica
a absorção e domínio de novas formas de aprender e, em segundo lugar,
porque a mudança no método de ensinar exige transformações no cenário
pedagógico da escola, nos modelos de sala de aula, de biblioteca e no uso
do material didático e de novas tecnologias, o que é muito difícil nas
estruturas físicas de funcionamento acabado. O aspecto central do ensino
do Direito não se restringe a o “quê” ensinar, de certa forma acomodável
nos currículos e programas, mas estende-se ao “como” ensinar, expressão
verbal que traduz uma verdadeira revolução na obtenção de objetivos.

É fundamental que o professor de Direito pergunte “porque e para que ensina“
(KOHAN, 2003, p. 223), tendo como fio condutor deste questionamento a ciência de
que ensina para a emancipação do aluno, para despertar nele a consciência de
mundo,

a

vontade

de

transformá-lo

regido

por

seu

pensamento

crítico,

problematizador e inquieto. O professor não pode ser um adestrador de mentes, não
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deve dar à sua aula um caráter enciclopédico e totalizador. Kohan (2003, p. 228)
ressalta que “quem não deixa que os (as) outros (as) se emancipem, embrutece”.
A natureza essencialmente conservadora do ensino jurídico pode constituir
óbice ao bom desempenho dos acadêmicos, visto que estes não podem ser
apenas receptores, mas sujeitos ativos e participantes do raciocínio
dialético-jurídico, com uma formação humanística sólida.
(SOUZA, 2004, p. 11)

Para que o ensino jurídico não seja adestrador, não submeta acriticamente o
aluno às leis e conceitos, impera que haja o estimulo à reflexão a fim de repudiar-se
a formação de “um profissional dócil e mecanicamente reprodutor de uma estrutura
de dominação identificada com o status quo” (GENTIL, 2010, p. 103).
Com o objetivo de propor uma alternativa pedagógica ao tecnicismo
educacional (RIBEIRO, 2009, p. 503) e ao adestramento dogmático (FACHIN, 2000,
p.7), passaremos a analisar a importância do ensino humanístico e crítico nos
cursos de Direito.
1.2. A PROPOSTA DO MODELO DE ENSINO CRÍTICO E FORMAÇÃO
HUMANÍSTICA NOS CURSOS JURÍDICOS
Estamos diante da era dos novos direitos, da constitucionalização do Direito
Civil, da relação do Direito com a economia globalizada, da internacionalização do
Estado, da expansão de um Direito que caminha paralelamente ao direito estatal,
como é o caso dos meios extrajudiciais para solução de controvérsias (mediação,
arbitragem, negociação) (SANTOS & MORAIS, 2007, p.72). Com este novo espaço
que se abriu para as relações sociojurídicas, com esta mudança que ocorreu no
perfil do Estado contemporâneo, constata-se como insuficientes, limitados e
deficientes o ensino jurídico fundamentado nos paradigmas clássicos (SANTOS &
MORAIS, 2007, p.83).
Não há mais espaço para o operador do Direito que não esteja atento e
comprometido com os “novos e complexos fenômenos sociais e jurídicos”
(BERTASO & NAKALSI, 2001, p. 61). Do profissional jurídico de hoje, requer-se uma
maior qualificação e uma condição ética, crítica e reflexiva que lhe dote de
ferramentas para ser um efetivo agente de transformação social. Tomemos como
ponto de partida as ponderações de BERTASO & NAKALSKI (2001, p. 59/60):
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A crescente complexificação social que vem ocorrendo, radicalizou a
crise no modelo tradicional de ensino jurídico, reprodutor da visão de
mundo, que gerou os direitos civis e políticos (1ª. geração de direitos).
Esses direitos surgiram para regular um modelo de sociedade
simples, que encarava o homem de forma individualizada, onde o
direito de um exclui o direito do outro; funcionando como mecanismo
de negação. Mesmo com o advento dos direitos sociais, permaneceu
a ideia de uma sociedade constituída de grupos “naturalmente”
separados (2ª. geração de direitos). Essa fase representa a
organização de forma corporativa e de exclusão da sociedade, que se
digladiavam na busca de interesses diferenciados, aprofundando, por
sua vez, as diferenças entre as classes.
Com a demanda dos novos direitos (3ª. geração de direitos), os
cursos jurídicos ficaram desatualizados. O enfoque tradicional,
subjetivista e excludente se choca com as demandas da sociedade
constituída por grupos permeáveis e complexos. A natureza dos
novos direitos sociais e transindividuais: titularidade indeterminada,
inexistência de vínculo jurídico básico, fruição comum e objeto
indivisível, desencadeou mal-estares ao sistema de ensino –
tradicional –, reprodutor do velho paradigma que encarava a estrutura
social composta de coletividades duradouras (agrupamentos segundo
status social), classes e profissões, ligadas por interesses
econômicos e comunidades familiais). Pode-se verificar que o
desmoronamento desse paradigma começa a correr a partir do
desaparecimento da nova estrutura social onde as coletividades
tornam-se cada vez menos diferenciadas e menos duradouras,
somente permanecendo pontos orientadores de referência. É neste
contexto que o novo ensino jurídico se impõe, exigindo um novo
docente, compromissado social e politicamente com a formação da
cidadania, da mesma forma, comprometido com um projeto de
sociedade mais justa e democrática, sustentada, efetivamente, nas
regras do Direito, independentemente de grupos políticos que,
eventualmente, vierem a administrar o Estado.

O Direito não é um fenômeno distante e isolado da vida de todos os cidadãos.
Ao contrário, é um fenômeno que vivenciamos diuturnamente, “em espaços
diferentes, estruturados a partir de lógicas próprias e organizados em função da
existência de formas de poder social” (SANTOS apud PÔRTO, 2000, p.34).
Este poder social permeia a estrutura social de tal monta que leva ao
desequilíbrio das relações sociais, “cria linguagens e códigos próprios” (PÔRTO,
2000, p. 34). Nisto reside o pluralismo jurídico. Conforme SANTOS, o pluralismo
jurídico pode ser definido como

(...) a sobreposição, articulação e interpretação de vários espaços jurídicos
misturados, tanto nas nossas atitudes, como nos nossos comportamentos,
que em momentos de crise ou de transformação qualitativa nas trajetórias
pessoais e sociais, quer na rotina morna do quotidiano sem história.
(apud PÔRTO, 2000, p. 36)
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Uma das questões que ora se problematiza é que a abordagem pedagógica
nos cursos de Direito, via de regra, esposa o entendimento de que o Direito existe
num e para um único contexto. Freire alerta no sentido de que o cotidiano, as
mudanças sociais e as comportamentais têm que estar presentes em sala de aula,
sob pena de estarmos diante da educação bancária:

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bemcomportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio
à experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema
inquietação desta educação.
(2005, p. 65)

O resultado é que, não se levando em conta o pluralismo jurídico, o
conhecimento do Direito acaba por ser veiculado de forma descontextualizada
porque, “tem a pretensão de cobrir o complexo fenômeno do direito a partir do
ocultamento dos saberes relativos aos outros contextos da vida” (PÔRTO, 2000, p.
38).

E no ensino jurídico é mister que este pluralismo jurídico da sociedade
contemporânea seja contemplado (Santos & Morais), bem como as
transformações pelas quais o Direito atravessa.

Imperioso ter-se em mente que esta negação do pluralismo jurídico acaba,
de certo modo, por fazer-se presente no discurso que permeia o ensino jurídico
tradicional. E não se pode olvidar que o discurso docente é uma forma de
manifestação do poder (WARAT, 1980, p. 150) e tem grande força em relação às
significações, argumentações e raciocínio jurídico que serão ensinados aos alunos.
Nesta esteira, WARAT propõe as seguintes reflexões:

(...) o discurso docente, mais que um discurso de poder, é um lugar de
poder, um ponto de convergência, condensação e reorganização dos
discursos produzidos nas diferentes instituições produtoras de
significações jurídicas.
(...)
Encoberto pelo saber jurídico dominante, existe um pensamento tópico
que permite aos juristas assumir as principais categorias organizadoras do
seu saber como coisas óbvias e não problemáticas. (grifos nossos)
(1980, p. 150)
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Sem uma didática8 crítica, dialética, problematizadora e instigante, que
contemple o pluralismo jurídico, permitindo ao aluno que se emancipe e, por meio
do conhecimento do Direito, possa ser agente de transformações sociais, afastada
do ensino enciclopédico e escolástico, ter-se-á, nas palavras de Warat,
(...) a produção de um discurso docente fetichizado, que impede tais
sujeitos do processo de ensino/aprendizagem compreender as funções
sociais das informações propostas e também as verdadeiras funções que
a escola de direito cumpre para impedir a constituição de um lugar fora do
poder.
Afirmamos, então, que as escolas de direito são escolas de inocência que
nos colocam em uma relação de fatal alienação, caracterizada mais pelo
que obriga a falar do que por aquilo que impede de dizer. (grifos nossos)
(1980, p. 152)

E Warat (1988, p. 34/35) continua suas reflexões afirmando que o discurso
jurídico dominante – tradicional, dogmático e normativo – não favorece a
transformação social e é formado de tal sorte que acaba por aprisionar o seu
operador ao direito positivo vigente, sem permitir questionamentos, como se o
conhecimento produzido pelas teorias jurídicas fosse neutro. O autor em epígrafe é
extremamente crítico a esta forma de ensinar Direito, ou seja, esta “produção
mitológica do conhecimento” jurídico (WARAT, 1994, p. 108), defendendo a tese de
que,
(...) deve-se começar por transformar as aulas numa atividade de
aprendizagem não mitificadora, nem ingenuizante, que permita aos
estudantes assumirem de forma autônoma as significações ideológicas das
mensagens de seus educadores. A tarefa didática deve constituir-se em
uma análise das mensagens que possibilite aos estudantes recuperarem os
padrões ideológicos de sua cultura.

1.1.3. Ensino crítico
E o que se pode entender por aulas que ajudem o aluno a buscar sua
autonomia? O que se considera ensino crítico? Os estudiosos do tema têm
argumentado no sentido de que é aquele pautado na apresentação de diferentes
teorias e pontos de vista, na aula dialogada e motivadora, a qual inclui o debate
acerca dos valores e da ética que permeia as técnicas profissionais apresentadas
(no caso do Direito, no estudo da Lei que se aplica a determinado caso concreto);
8

A didática se preocupa com os métodos e técnicas de ensinar. As técnicas didáticas são estratégias, recursos vistos como
meios para o professor desenvolver conteúdos. As técnicas intermediam a relação professor-aluno, são mediações para
fortalecer e viabilizar o processo de ensino-aprendizagem.
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bem como a discussão acerca das possibilidades que podem ser encontradas para
se refletir sobre o mundo social e político no qual o aluno está inserido, de modo a
se ver como um agente de transformação (MASETTO, 2003, p. 48/49). A verdadeira
pedagogia crítica, ao desafiar os alunos a compreender e problematizar a
sociedade, proporciona a inserção crítica do aprendiz na realidade, seu engajamento
na ânsia pelas mudanças e sua condição de investigar criticamente as teorias às
quais é apresentado em sala de aula (FREIRE, 2005, p.116 ).
A educação jurídica crítica é a que problematiza, é a que está comprometida
com a libertação do pensamento do aluno (FREIRE, 2005, p. 108) e está
empenhada no sentido de desmistificar os dogmas do Direito, utilizando, para tanto,
a ferramenta do diálogo no “ato cognocente, desvelador da realidade”. (Freire, 2005,
p. 83).
Assim, o ensino do Direito precisa atentar-se ao pluralismo jurídico e priorizar
a didática crítica para que o aluno não seja mero receptáculo de conteúdos e
reprodutor da situação de dominação de uma elite, mas sim, para que este possa
ter, nas palavras de Freire,

(...) visão crítica e dinâmica da realidade que, empenhando-se em favor de
seu desvelamento, desmascara sua mitificação e busca a plena realização
da tarefa humana: a permanente transformação da realidade para a
libertação dos homens.
(2005, p. 108)

A visão crítica nunca deve estar afastada do discurso do professor de Direito.
Warat (1995, p. 362) nos lembra que,

(...) o êxito de uma reflexão crítica depende da surpresa da enunciação. Daí
o apelo às táticas de enunciação interrogativas que, ao mesmo tempo,
provoquem, estimulem e, em muitos casos, irritem. Tomando sempre o
infinito cuidado de não impor o discurso como uma fala de verdade

Esta postura docente crítica é a postura da mediação pedagógica descrita por
Masetto como,

(...) a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um
facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta
com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem.
(2003, p. 48)
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E como ensina Gil, o que se espera atualmente de um professor universitário
é “que ele não seja apenas um reprodutor, mas também um construtor de
conhecimentos” (2007, p. 21), ou seja, o professor universitário deve ser
competente:

Por competência, entende-se aqui a “faculdade de mobilizar um conjunto de
recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações ligadas a
contextos culturais, profissionais e condições sociais” (PERRENOUD,
2000). Essas competências são entendidas menos como potencialidades
dos seres humanos e mais como aquisições ou aprendizados construídos.
Elas só se efetivam por meio de aprendizados que não ocorrem
espontaneamente nem se realizam da mesma forma em cada indivíduo.
Logo, os professores precisam aprender estas competências e desenvolvêlas.
(...)
Requer-se um professor que aceite deixar de ocupar o centro do cenário do
ensino e reconheça os estudantes como parceiros do processo de ensino.
Que não se veja como especialista, mas como mediador do processo de
aprendizagem. Que tenha a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e
a aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que
ativamente colabora para que o aprendiz chegue a seus objetivos
(MASETTO, 2003).
Requer-se um professor capaz de organizar e dirigir situações de
aprendizagem (PERRENOUD, 2000). Que domine os conteúdos a serem
ensinados e que os traduza em objetivos de aprendizagem. Que seja capaz
de explorar os acontecimentos, favorecendo a apropriação ativa e a
transferência dos saberes, sem passar necessariamente por sua exposição
metódica, na ordem prescrita por um sumário.
Requer-se um professor transformador (GIROUX, 1997), que mude o foco
de ensinar e passe a se preocupar com o aprender, principalmente com o
“aprender a aprender”. Que abra caminhos coletivos de busca que
subsidiem a produção do conhecimento de seus estudantes, auxiliando-os a
ultrapassar o papel passivo de repetidores de ensinamentos e a se
tornarem críticos e criativos.
Requer-se um professor multicultural (STOER e CORTESÃO, 1999),
sensível à heterogeneidade, ao arco-íris de culturas que tem nas mãos
quando trabalha com seus alunos. Que não sofre de “daltonismo cultural”,
que leva a admitir que todos os estudantes são idênticos, com saberes e
necessidades semelhantes e a subaproveitar a riqueza da diversidade de
símbolos, significados, padrões e manifestações que se acham presentes
na sociedade e nas escolas.
Requer-se um professor intercultural (OUELLET, 1991), capaz de
compreender a dinâmica da exclusão social e da marginalização, de
desvendar obstáculos à igualdade de oportunidades, capaz de se
comunicar com pessoas de culturas diferentes e de participar na interação
social criadora de identidades e de pertença comum à Humanidade.
Requer-se um professor reflexivo (SCHON, 1992), que pensa no que faz,
que se compromete com a profissão e se sente autônomo; que é capaz de
tomar decisões e ter opiniões; que atende aos contextos em que trabalha,
interpreta-os e adapta a própria atuação a eles; que seja capaz de levantar
dúvidas sobre o funcionamento da escola, a adequação dos currículos e o
seu próprio trabalho; que procure saber por que os estudantes têm
dificuldade para aprender (ALARCÃO, 2003). Que participe ativamente de
sua formação continuada, sem ser instruído e treinado diretamente por

49

outros acima dele na hierarquia administrativa (NÓVOA, 1995). Que olhe
para a sua própria prática e para as condições sociais em que está situada;
e que sua prática reflexiva leve em consideração as situações de
desigualdades e injustiças no interior da sala de aula e seja compromissada
com a prática social (ZEICHNER, 1993).
Requer-se um profissional aberto para o que se passa na sociedade, fora
da universidade, suas transformações, evoluções e mudanças; atento para
as novas formas de participação, as novas conquistas, os novos valores
emergentes e as novas descobertas (MASETTO, 2003).
(GIL, 2007, p. 37/39 – grifos do autor)

E este professor universitário crítico, competente, conforme a definição de Gil,
e capaz de propor a referida mediação pedagógica, inclui em sua prática a dúvida,
os conflitos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem e de toda atividade de
pensamento, sob pena de, agindo diferentemente disto, estar a serviço da alienação
e não da emancipação (WARAT, 1988, p. 60).
Entretanto, geralmente os professores da área jurídica não estão tão bem
preparados como deveriam para desempenhar esta tarefa de mediadores
pedagógicos, apresentando uma série de deficiências que podem comprometer o
processo de ensino-aprendizagem. Conforme Bittar (apud ALMEIDA, 2012, p. 1),

O professor da área jurídica possui, em seu perfil mais genérico, uma série
de deficiências em relação aos profissionais da educação de outras áreas:
(1) falta de didática de ensino; (2) escasso preparo metodológico; (3)
desconhecimento da legislação que rege o setor; (4) pouco compromisso
educacional; (5) distante compreensão da lógica dos procedimentos
educacionais, tornando o espaço acadêmico um espaço regido pelas
mesmas regras do exercício das profissões jurídicas; (6) deficiente preparo
psicológico no trato com os alunos; (7) insatisfatória visão de sistema do
direito, que é tratado mais no caso a caso e na dimensão dos fatos e
ocorrências quotidianas; (8) indisciplina no cumprimento das regras
regimentais da instituição à qual se vincula; (9) escasso compromisso com
os planos de ensino e com o programa de conteúdos programáticos; (10)
inabilidade para a formulação de projetos pedagógicos.

Porém, para um ensino jurídico crítico, o professor de Direito precisa estar
imbuído do desejo de provocar o exercício emancipatório da razão, e de uma razão
afastada das certezas e da onipotência. Nas palavras de Warat,

(...) capaz de reconhecer seus aspectos negativos, diagnosticar suas
insuficiências, suas pretensões soberanas, ingenuidades e vínculos com o
poder. Aposta-se, desse modo, numa razão que reconhece os limites
internos e externos que a determinam. A razão emancipatória é uma razão
consciente de sua vulnerabilidade ao irracional e ao jogo de poder.
(1988, p. 60)
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E é importante frisar que a sacralização do discurso jurídico, presente muitas
vezes na sala de aula, não emancipa, mas sim, retira do aluno a oportunidade de
refletir no sentido de verificar se a justiça e liberdade apregoadas pela lei estão – ou
não – a serviço de um poder institucional opressor e da reprodução do status social
vigente e legitimado, que não premia a democracia e que está preso a estereótipos
do que se compreende por ciência jurídica (WARAT, 1988, p. 31).
Pensar acerca do ensino jurídico e da necessidade de reformulação de seu
modus operandi – o que vem sendo, conforme anteriormente explanado, objeto de
inúmeras portarias e resoluções do MEC – necessariamente remete aos ditames de
nossa legislação educacional, constantes da LDB9 e da CF/8810, bem como ao
contemporâneo entendimento acerca das funções específicas do ensino superior em
nosso país, a saber,

(...) possibilitar a emancipação, a capacitação e, por que não dizer, a
inclusão do cidadão na cultura superior.
(DEMORO, 2004, p. 21)

Com vistas à educação de qualidade e às funções da educação superior, no
que tange especialmente ao ensino jurídico, a CNE/CES n° 09/04 deixa clara a
necessidade do comprometimento dos cursos de Direito com a formação
humanística11 dos seus docentes, ou seja, formação essa que deve ser “dialógica,
facilitadora, transformadora e comprometida com a construção de uma sociedade
democrática de direito” (SANTOS & MORAIS, 2007, p. 85).
Quando se fala em formação humanística do profissional jurídico, há uma
releitura da percepção do Direito. Nesta concepção,

9

A LDB (Lei n° 9394/96), no seu artigo 3°, preconiza que o padrão de qualidade é princípio basilar do ensino em todos os seus
níveis e, no artigo 43, discorre a respeito da finalidade da educação superior, referindo-se, expressamente, ao desenvolvimento
do espírito científico do aluno e de seu pensamento reflexivo.
10
Art. 206, VII da CF/ 88 garante o padrão de qualidade como princípio basilar do ensino no Brasil.
11
Com relação às teorias da aprendizagem, resumidamente, merecem destaque três escolas: behaviorista (esposada por
autores como Watson, Skinner, Tolman), que pugna pela aprendizagem programada, onde o aluno é recompensado se atinge
às expectativas do professor, e o processo de ensino é centrado no próprio. Teoria cognitivista (defendida por Piaget, Vigostky
e Ausubel), onde a aprendizagem é um processo de codificação, processamento e recodificação da informação. Valoriza as
características do aluno, a sua capacidade de compreensão, experiências anteriores, motivação e interação. A teoria
humanista (Carl Rogers, Paulo Freire) defende que a aprendizagem baseia-se no caráter único e pessoal do sujeito,
valorizando a auto-realização, desejos, sentimentos, necessidades, desenvolvimento da pessoa humana e equilíbrio
emocional. O papel do professor (principalmente o universitário) é o de ajudar o estudante a aprender e construir
conhecimento.
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(...) o Direito passa a ter um caráter transformador da realidade e privilegiar
como seu agente não mais, ou apenas, os indivíduos, mas grupos,
coletividades, multidões, assim como sofre influxos de um processo de crise
que abala suas fórmulas produtivas e modelos instituídos, produz-se um
rearranjo no processo formativo aplicado ao Direito que visa dar conta deste
novo contexto e que reorienta desde uma perspectiva multi e
interdisciplinar,
voltando-se
para
uma
educação
humanista,
problematizadora e sustentada em saberes diversos que conformam as
necessidades para a construção do “novo” bacharel em Direito.
(SANTOS & MORAIS, 2007, P. 69/70)

Nesta nova perspectiva, em suma, a proposta de ensino jurídico humanístico
contida na CNE/CES n° 09/04 consiste na superação do normativismo e do
dogmatismo, a fim de possibilitar ao aluno que, durante o curso, adquira uma visão
crítica do Direito12, compreenda a dinâmica da sociedade em que está inserido e
como o Direito se relaciona com ela (MACIEL, 2012, p. 6). Para instrumentalizar o
ensino humanístico, o MEC entendeu serem necessárias mudanças nos projetos
didático-pedagógicos dos cursos de Direito, tendo ressaltado a necessidade de que
estes projetos contemplem a formação integral do ser humano e que estejam
sustentados nos princípios da transdisciplinaridade, inovação e outras estratégias de
ensino jurídico (SANTOS & MORAIS, 2007, p. 70).
Estas novas diretrizes objetivam estabelecer um novo paradigma para o
ensino jurídico no Brasil, que contemple as mudanças trazidas pelos novos direitos,
pela globalização, pelas mudanças havidas no perfil do Estado contemporâneo, ou
seja, pelos novos espaços que se abriram para as relações sociojurídicas (SANTOS
& MORAIS, 2007, p. 79) e que impactaram as ciências sociais e jurídicas. Nesta
linha, WEIL (2000), elaborou um quadro onde confronta o paradigma científico
dogmático antigo, com o novo paradigma científico holístico (SANTOS, 2005, p. 45)
e possibilita uma visão clara a respeito desta questão e suas implicações:

12

Segundo Fagúndez, “Criticar é discernir, separa o essencial do acidental, o importante do secundário. Sem uma visão crítica,
o operador do direito será um mero repetidor daquilo que está escrito. Sem uma visão crítica, simplesmente o direito se
constituirá num instrumento a serviço da classe dominante. Sem uma visão crítica não haverá o aperfeiçoamento do sistema
jurídico e do ensino jurídico”. (in RODRIGUES, 2000, p. 41/42)
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TABELA 2 - Comparação entre o antigo e o novo paradigma para o ensino
jurídico no Brasil
Antigo paradigma

Novo paradigma

Direito como ciência autônoma, separada das
outras disciplinas
Direito penal punitivo e com sistema
penitenciário punitivo
Decisões jurídicas puramente racionais e
automáticas na aplicação da lei
Em caso de conflito, prevalência da arbitragem
Emperramento da justiça por morosidade dos
processos
Repressão das práticas não-convencionais da
medicina, psicoterapia e saúde

Direito interligado a outras formas de
conhecimento
Direito penal e sistema penitenciário com
orientação educativa
Decisões judiciais fundamentadas numa visão
interdisciplinar
Em caso de conflito, prevalência de mediação
A informática agiliza os processos

Ação judicial por meio da vingança
Advogado deseja resolver a qualquer preço,
usando mecanismos antiéticos
Advogados vêem apenas o aspecto legal do
processo
Advogado com visão mercantilista e distante

Ação judicial visando o equilíbrio entre as partes
Advogado com comportamento ético

Regulamentação das práticas naturais, desde
que seja comprovada a seriedade terapêutica

Advogados vêm os aspectos sociais e
psicológicos do processo
Advogado humanista, preocupado em fazer
defensoria e advocacia dativa

(WEIL, 2000, p. 65)

Assim, o que se espera dos cursos jurídicos atuais é que formem juristas que
sejam humanistas.

O humanismo exige esta capacidade de mediar, de avaliar e escolher entre
qualidades e verdades, que se opõem umas às outras, de um sem-número
de modos. Trata-se de uma capacidade de elevar-se acima dos conflitos do
mundo, de elevar-se em liberdade acima das especialidades que são
aprendidas e exercidas. Humanistas são homens que sabem escolher sua
companhia entre homens, entre coisas e entre pensamentos, tanto no
presente como no passado. Para o senso de justiça no ato de julgar, como
para o gosto na criação artística, o humanismo não é, pois, refinamento
social nem um status correspondente, mas aquela atitude de carinhoso
cuidado com as coisas do mundo. Neste sentido, só a existência humanista
rende justiça ou cria obras de arte.
(FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio, 2003, p.258)

Este novo paradigma e a formação deste jurista humanista, que somente é
alcançada através de uma pedagogia inter e transdisciplinar – que adiante será
analisada – é que propiciará que o novo operador do Direito dinamize e humanize
sua prática forense, bem como esteja apto a contribuir para a construção de uma
sociedade justa, cidadã e democrática, “como valores a serem vividos no dia-a-dia”
(SANTOS, 2005, p. 44).
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1.3 – A INTERDISCIPLINARIDADE E A TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO
JURÍDICO

Antes de adentrar especificamente nas questões relativas à inter e à
transdisciplinaridade, cumpre ressaltar normas constitucionais fundantes, “quais
sejam as normas definidoras dos direitos fundamentais” (OTTAVIANI & BETTINI,
2010, p. 101) que, por si só, já respaldam a ideia de propostas pedagógicas que
estejam afastadas do dogmatismo e a normativização e que esposem o ensino
humanístico.
O artigo 206 da CF/88 preconiza, in verbis:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – (...)
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (...)
IV – (...)
V – (...)
VI – (...)
VII – a garantia do padrão de qualidade.

Ou seja, a Carta Magna explicita em seu texto que a educação não pode
estar a serviço da opressão, da alienação e nem deve ter cunho doutrinante. Ao
contrário, a intenção do legislador foi registrar a importância da educação como
prática de liberdade (FREIRE, 2005, p.7), que tem o condão de mudar o rumo da
história do sujeito que se educa, e ressalta a importância do pleno desenvolvimento
da pessoa que, conforme OTTAVIANI & BETTINI,
(...) só se concretiza por meio do reconhecimento das questões importantes
para a vida, seja em seu sentido individual ou em seu sentido coletivo. Tal
tomada de consciência é o que identifica para cada um de nós a condição
de plenitude, de realização.
(2010, p. 103)

E os autores supracitados demonstram que os aspectos constitucionais da
educação estão afeitos ao desenvolvimento da pessoa como indivíduo e, ainda,
desempenham
democrática.

um

papel

fundamental

para

a

organização

da

sociedade
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A formação integral do ser humano, preocupação premente do filósofo
Nietzsche, aparece em nosso Estado, Estado Democrático de Direito, como
objetivo da educação de maneira expressa, e deve orientar o agir de cada
educador, com a finalidade explícita, direcionada à realização integral da
pessoa. Tal obrigação se estende a todos os atores que participam do
processo educacional, pois somente por meio da educação é que cada
Estado poderá concretizar a sua finalidade social: o bem comum.
(OTTAVIANI & BETTINI, 2010, P. 106)

Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que sempre que o ensino se dá de
forma a não valorizar a liberdade do indivíduo, está-se diante de uma situação de
flagrante desrespeito ao direito de crítica do aluno, sendo, destarte, um ensino
opressor, reprodutor da ideologia da classe dominante e que não possibilita a
construção de conhecimento e nem o questionamento da estrutura de poder
(FAGÚNDEZ, 2000, p. 45).
A Resolução CNE/CES n° 09/04, ancorada nos preceitos da LDB,
reconhecendo as deficiências do ensino jurídico pautado pelos moldes clássicos,
preocupada em resgatar e colocar em prática os preceitos constitucionais acerca do
ensino, passou a exigir das escolas de Direito a alteração de suas propostas
didático-pedagógicas, alteração esta que deve contemplar a educação humanista,
problematizadora, reorientada por uma perspectiva multi e interdisciplinar, com
substrato em saberes diversos, que não apenas em disciplinas exclusivamente
jurídicas, ou seja, normativas e dogmáticas (SANTOS & MORAIS,2007, p. 70;
RODRIGUES, 2000 p. 18).
Fica evidente que os estudos que resultaram na elaboração da referida
Resolução vislumbraram, criticamente, a problemática do ensino unidisciplinar,
respaldado na fragmentação de saberes em várias disciplinas que não se
comunicam, ensino este que não contempla e, mais grave, divorcia-se da
pluralidade do mundo e do fenômeno jurídico.
Por mais que estudiosos apresentem argumentos contrários ao fenômeno da
globalização, esta é um resultado de um processo histórico e da expansão do
capitalismo. Independente de concordar-se ou não com este fenômeno, não há
como negá-lo. E esta globalização chegou também aos saberes. Como resultado, o
conhecimento e a cultura não estão mais adstritos a apenas um país ou continente.
Há um intercâmbio cultural real e, conforme se observa no noticiário diário, este
intercâmbio de cultura nem sempre aproxima os povos. Muitas vezes, está a serviço
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de fomentar preconceitos, de ressaltar negativamente as diferenças culturais para
categorizar os seres humanos, de desejar a imposição de uma cultura sobre a outra
– havida como melhor ou mais desenvolvida –, entre outros problemas trazidos pela
globalização. Desta forma, urge que a educação esteja atenta a este fenômeno, e
preocupe-se em formar cidadãos capazes de compreender e conviver com as
diferenças culturais, aptos a construir um mundo melhor e mais justo. Para tanto, é
mister que o diálogo de culturas esteja introduzido em sala de aula, em qualquer
nível do ensino e, em especial, no ensino jurídico, onde a tônica deve ser a de
formar bacharéis que estejam a serviço de uma sociedade, que conheçam
criticamente, para que atuem profissionalmente em busca da justiça social efetiva
MARIN, 2003, p. 2; RODRIGUES, 2000, p. 18).
A

sociedade

contemporânea

é

caracterizada

pela

multiculturalidade.

Conforme explica MARÍN,
La perspectiva intercultural aplicada em la educación y em otros dominios
de las ciências humanas, se refiere a la interacción, a la reciprocidad, a la
interdependência y al intercambio que rigen las relaciones entre culturas,
em la comprensión del mundo.
La educación desde esta perspectiva, como transmisora de valores
fundamentales, constituye la essencia para imaginar proyectos de sociedad
viables, que garanticen la dignidad que todos necesitamos.
(2003, p.2)

Assim, o ensino jurídico deve privilegiar as questões da interculturalidade, ou
seja, as questões da humanidade. Para Morin (2000, p. 47), o ensino deve estar
centrado na condição humana. Deve-se educar para a compreensão humana, para
a solidariedade, para a diversidade, como ensina este autor:
Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz os seres
humanos, onde quer que se encontrem. Esses devem reconhecer-se em
sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade
cultural inerente a tudo que é humano.
(...)
É a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas
diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na
diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do
múltiplo, a multiplicidade do uno.
A educação deverá ilustrar este princípio de unidade/diversidade em todas
as suas esferas.
(MORIN, 2000, pgs. 47 e 55)

Depreende-se, desta forma, que a educação intercultural – e que está atenta
ao pluralismo social e jurídico – não ocorrerá se for de forma unidisciplinar e
legalista. Ocorrerá, sim, em estratégias que partam de um projeto pedagógico
humanista, criativo, que vise a transformação, que esteja vinculado com a realidade
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social complexa, não apenas de nosso país mas, inclusive, de nosso planeta, que
prestigie os direitos humanos, que fomente o raciocínio jurídico crítico e autônomo,
para que o aluno possa pensar não somente a lei, mas, inclusive, sua legitimidade e
eficácia (SANTOS & MORAISs, 2007, p. 69/70; RODRIGUES, 2000, p.24/25).
Vale mencionar os estudos de Jacques Delors, resultados das conclusões da
Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, intitulado “Educação –
Um Tesouro a descobrir”, a qual coordenou em 1996, que foi produzida para a
UNESCO. O chamado “Relatório Delors” dá um novo significado, traz um novo
paradigma para a prática educativa, colocando o ato de aprender como a questão
central da educação. A educação, então, deve estar apoiada em quatro pilares do
conhecimento por toda a vida do indivíduo. São eles: aprender a conhecer,
aprendera fazer, aprender a ser e aprender a viver junto. Ribeiro sintetiza com
brilhantismo a significação destes quatro pilares:

a) aprender a conhecer, ou seja, uma aprendizagem que visa ao domínio
dos próprios instrumentos do conhecimento, antes mesmo da aquisição
de um vasto repertório de saberes. É um processo dinâmico (participar
da pesquisa e do processo de construção do conhecimento),
compreendendo tanto um meio de cada pessoa aprender a entender o
mundo que o cerca e poder comunicar-se, desenvolver suas
capacidades profissionais como uma finalidade da vida humana, na
medida em que desperta o prazer de compreender, conhecer, descobrir,
estimulando o adulto ao aprendizado permanente. E, com o aumento do
saber, é possível compreender melhor o ambiente que nos rodeia sob
seus múltiplos ângulos, ficando favorecido o aguçamento da curiosidade
intelectual, estimulando o sentido crítico, o que permite entender o real,
por meio da aquisição de autonomia na capacidade de discernir.
Portanto, deve-se conciliar uma cultura suficientemente vasta, com a
possibilidade de se trabalhar, em profundidade, determinado número de
assuntos. Esse processo de aprendizagem do conhecimento nunca está
acabado e pode enriquecer-se com qualquer experiência, como, p. ex.,
a experiência do trabalho;
b) aprender a fazer, voltado mais especificamente à questão da formação
profissional. É muito mais importante do que aprender como é feito: é
construir o modo e o instrumento da elaboração, da feitura. Deve-se
adquirir uma competência que vá além de uma profissão e que prepare
o indivíduo para enfrentar as mais variadas situações e que facilite o
trabalho em equipe. Empresários, hoje, valorizam muito a combinação
de qualificação – em sentido restrito, que se adquire pela formação
profissional –, comportamento social, aptidão para o trabalho em
equipe, capacidade de iniciativa, capacidade de se comunicar, de gerir
e de resolver conflitos, o gosto pelo risco.
O mundo está em constante mutação. Países desenvolvidos e
industrializados – com grande número de assalariados – têm
necessidades diversas dos países em desenvolvimento, na maioria das
vezes dedicados à economia tradicional de subsistência, à agricultura, à
atividade econômica informal, e, mesmo assim, existe uma questão
comum a ambos: como aprender a comportar-se, eficazmente, numa
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situação de incertezas? Como participar na criação do futuro? É outro
desafio lançado por Delors;
c) aprender a ser, o que está preso à concepção de que todo ser humano
deve ser preparado para elaborar pensamentos autônomos e formular
avaliações críticas próprias, que permitam decidir, por si mesmo, como
agir nas mais diferentes situações da vida, ante a desumanização do
mundo acarretada pelo avanço tecnológico e o risco de alienação da
personalidade pelas forças exteriores. Pela educação pode-se conferir,
a todo o ser humano, a liberdade de pensamento, sentimentos, anseios
e objetivos que são fundamentais para que possa desenvolver seus
talentos e, na medida do possível, ser dono do seu próprio destino, em
comunhão com o destino do mundo.
Enfim, desenvolver-se a capacidade de autonomia e discernimento
justamente com o reforço da responsabilidade pessoal, na realização de
um destino coletivo, o que está atado à necessidade de cada indivíduo
conhecer-se a si mesmo e se compreender melhor;
d) aprender a viver junto ou a conviver; num mundo historicamente
conflituoso é necessário desenvolver-se o conhecimento sobre os
outros, as suas culturas, suas tradições, sua espiritualidade e, a partir
de então, desenvolver um espírito novo direcionado à efetivação de
projetos e objetivos comuns, um espírito de cooperação que possa
apaziguar os conflitos inevitáveis e latentes, elaborando-se estratégias e
reconstrução da convivência na diferença, cuja dialética se caracteriza
pela igualdade sem uniformidade, pela tolerância sem conivência, pela
solidariedade sem paternalismo e pela diversidade sem desigualdade, é
dizer: igualdade na diversidade.
(RIBEIRO, 2009, pgs. 500, 501 e 502)

Estes desafios apresentados à educação de nosso século, por óbvio, devem
ser cultivados pelo ensino jurídico, e seu percurso ancora-se no paradigma reflexivo
da educação.
Corroborando as reflexões do Relatório Delors, é esclarecedor citar Lipman,
que relata quais são as suposições que devem estar presentes no paradigma
reflexivo da prática educativa:
1) A educação é o resultado da participação em uma comunidade de
investigação orientada pelo professor, entre cujas metas encontra-se o
desenvolvimento da compreensão e do julgamento adequado.
2) Os alunos são estimulados a pensar sobre o mundo quando o nosso
conhecimento a seu respeito revela ser ambíguo, equívoco e
inexplicável.
3) Presume-se que as disciplinas onde ocorrem questionamentos não
sejam nem coincidentes nem completas; consequentemente, sua
relação com os temas são bastante problemáticas.
4) A postura do professor é de falibilidade (aquela que está pronta para
admitir erros) no lugar daquela que se faz valer da autoridade.
5) Há uma expectativa em torno dos alunos de que estes pensem e
reflitam, e que desenvolvam cada vez mais o uso da razão, assim
como a capacidade de serem criteriosos.
6) O enfoque do processo educativo não é a aquisição de informações,
mas sim, a percepção das relações contidas nos temas investigados.
(LIPMAN, 1995, p. 28/29)
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Do acima exposto, considera-se que a educação deve objetivar a melhoria da
qualidade de pensamento do aluno, ou seja, do tão já falado pensamento crítico. O
meio para atingir-se este ensino reflexivo, e que vai de encontro aos estudos
constantes do Relatório Delors, aos preceitos constitucionais, à LDB e à Resolução
CNE/CES n° 09/04, é por meio da prática pedagógica que, conforme Fazenda
(2002, p. 48) permite a interação e uma identificação entre o que o aluno vive e seu
contexto, e entre o que está sendo estudado.
Estas práticas pedagógicas são a inter e a transdisciplinaridade, logo adiante
abordadas, que propiciarão que o ensino jurídico seja especulativo, criativo, aberto,
problematizante, dialógico, contextualizado e comprometido com a realidade social.

1.3.1. A interdisciplinaridade no ensino jurídico.

Para uma análise acerca da importância da interdisciplinaridade no ensino
jurídico, requer-se, inicialmente, a apresentação de sua conceituação, a saber:
“(...) um conjunto de princípios que defende a articulação entre saberes,
teorias e ciências, em prol de uma visão mais integrada da sociedade e ser
humano.”
(ALVES, 2005, p. 20)
“(...) Surge como crítica a uma educação por “migalhas”, como meio de
romper o encasulamento da Universidade e incorporá-la à vida, uma vez
que a torna inovadora ao invés de mantenedora de tradições”.
(FAZENDA, 2002, p. 41)

A compreensão global do direito prescinde que este leve em conta a
complexidade da sociedade e do mundo e o pluralismo jurídico.
As críticas ao modelo pedagógico do ensino jurídico tradicional incluem a
crítica à individualização das disciplinas que compõem o currículo dos cursos de
direito. Este modo individualizado de ensinar é aquele que apresenta o
conhecimento de modo fragmentado em disciplinas, sem demonstrar ao aluno onde
está o vínculo entre as partes dos saberes que estão sendo veiculado e a totalidade
do conhecimento, o contexto em que se apresenta e sua complexidade (MORIN,
2000, p. 61).
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Este modo de ensinar Direito impede a formação do cidadão crítico,
consciente de sua participação social e política, pois não está respaldado na
formação global do aluno que se coloca a serviço de propiciar o desenvolvimento
das potencialidades, competências e habilidades do aluno como um todo (ALVES,
2005).

(...) o mundo deve ser considerado como um conjunto de fenômenos
complexos e, em se tratando de mundo jurídico, verifica-se que os ramos e
disciplinas do direito, embora estudados separadamente, devem ser unidos
para uma compreensão global do direito que, por sua vez, deve dialogar
com outras ciências e com outras áreas do conhecimento para compor o
todo, o complexo.
(ALVES, 2005, p. 19/20)

Para que haja esta articulação de saberes no ensino jurídico e como um meio
de alcançar uma melhor formação geral do aluno, faz-se necessário que a
pedagogia jurídica parta do ponto de vista interdisciplinar. Ou seja, na formação
acadêmica do jurista, há que se priorizar a zetética jurídica que pugna pela
necessidade de um ensino jurídico de forma inter e transdisciplinar. Conforme
FERRAZ (2010, p. 21/26) ensina,
O campo das investigações zetéticas do fenômeno jurídico é bastante
amplo. Zetéticas são, por exemplo, as investigações que têm como objeto o
direito no âmbito da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia, da História,
da Filosofia, da Ciência Política, etc. Nenhuma dessas disciplinas é
especificamente jurídica. Todas elas são disciplinas gerais, que admitem, no
âmbito de suas preocupações, um espaço para o fenômeno jurídico.
(...)
A zetética jurídica (...) corresponde (...) às disciplinas que, tendo por objeto
não apenas o direito, podem, entretanto, tomá-lo como um de seus objetos
precípuos.

E o que pode se entender por interdisciplinaridade? ALVES ensina que,
A interdisciplinaridade nasce da integração entre as disciplinas, tendo em
vista a compreensão de que a aquisição de conhecimento de forma
compartimentada e dissociada não representa uma forma eficaz no
processo ensino/aprendizagem, quebrando assim o paradigma cartesiano
da decomposição da observação do fenômeno em partes para a
interpretação de uma realidade complexa que o mundo não é composto por
fenômenos isolados.
(2005, p. 21)

O novo paradigma do ensino jurídico requer que este esteja interligado com
outras formas de conhecimento (SANTOS, 2005, p. 45). Este novo enfoque
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pedagógico necessita ser permanentemente interdisciplinar a fim de, nas palavras
de Santos & Morais,

(...) possibilitar uma construção plúrima do mundo jurídico, abrindo espaço
ao entendimento da complexidade do conhecimento para compreender o
atual momento cultural sem desvincular-se de seus princípios de autonomia.
(2007, p. 97)

Nesse sentido, o ensino jurídico unidisciplinar, que oferece uma única
abordagem de conhecimento, que não leva em conta que o aluno é agente e sujeito
do mundo em que está inserido, que não instiga e que não permite a criticidade,
acaba por fazer com que o aluno adquira uma visão deturpada da realidade
(FAZENDA, 2002, p. 47), seja mero repetidor de conteúdos e saberes instituídos e
legitimados, sem questionar a sua validade (SANTOS&MORAIS, 2007, p. 99) e sua
efetividade na construção e manutenção da democracia. Assim, o ensino
interdisciplinar vem propor uma prática pedagógica dialógica, uma forma de ensinar
que permita que o aluno realize uma reflexão crítica, aprofundada (FAZENDA, 2002,
p. 52 e 55) e autônoma do fenômeno jurídico e da sociedade.
E qual o caminho para uma prática pedagógica interdisciplinar? De acordo
com GADOTTI requer-se,

a) integração de conteúdos;
b) passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do
conhecimento;
c) superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a
pesquisa, a partir da contribuição de diversas ciências; (grifos nossos)
d) ensino-aprendizagem centrado numa visão que aprendemos ao longo de
toda a vida (educação permanente).
(2000, p. 222)

Observe-se que esta perspectiva visa a aprendizagem contínua, mostrando
ao aluno que aprender é um exercício mental e comportamental que vai muito além
dos limites da sala de aula e que deve se tornar um hábito a estar incorporado no
cotidiano (ALVES, 2005, p. 24).
Santomé, discorrendo a respeito da necessidade da interdisciplinaridade estar
inserida no ensino jurídico para propiciar ao aluno uma formação integral e como
instrumento de transformação social, ensina que esta abordagem pedagógica,
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a) desperta interesse e curiosidade dos estudantes, pois o que se estuda
está sempre vinculado a questões reais e práticas, estimulando os
sujeitos a analisarem os problemas nos quais se envolvem, e procurar
soluções para os mesmos;
b) permite a adaptação à mobilidade e flexibilidade nas futuras atividades
profissionais, contribuindo para o pensar e agir interdisciplinarmente;
(...)
c) permite abordar conhecimentos e questões que não estão ligadas
especificamente a uma área, mas a todas, como ecologia, educação
sexual, guerra e paz, discriminação, por exemplo.
(SANTOMÉ apud ALVES, 2005, p. 27)

Assim, observa-se que para implantar uma pedagogia interdisciplinar nos
cursos jurídicos faz-se necessário uma mudança de paradigma na compreensão do
Direito, tirando-o de um “pedestal de transcedentalidade” (SANTOS&MORAIS, 2007,
p. 97) e colocando-o a serviço da formação de mentes criativas, inquietas, críticas e
indagadoras.

A interdisciplinaridade pressupõe a existência de humildade científica na
construção do saber comum, da crítica e ampliação das capacidades e
habilidades, interroga constantemente os postulados, rompe a estagnação,
fortalece o trabalho de equipe e aguça a curiosidade na busca constante de
novas experiências cognitivas.
(ALVES, 2005, p. 27)

E do bacharel de Direito contemporâneo, requer-se que se gradue
demonstrando ter sido capaz de ir além da dogmática e do legalismo, tendo
condições de raciocinar criticamente, de perceber as complexidades do fenômeno
jurídico, de buscar a garantia da defesa do princípio da dignidade da pessoa
humana e de desenvolver suas potencialidades para alcançar as seguintes
habilidades:





dominar os conteúdos do ordenamento jurídico vigente e a dogmática
construída, a partir de perspectivas teóricas e práticas, de forma a ter
condições de patrocinar, avaliar e julgar os interesses que lhe são
confiados, através da elaboração adequada de peças processuais,
pareceres técnicos, como agentes sociais críticos, competentes e
comprometidos com as mudanças emergentes e os novos direitos a ela
conectados;
possuir ampla formação cultural que lhe permita a interação da
formação jurídica com o conhecimento social interdisciplinar; (grifos
nossos)
compreender, analisar, avaliar e interpretar as situações que fazem
parte do universo profissional dos operadores jurídicos, a partir dos
pressupostos do Direito e dos fatores que compõem o contexto social e
a singularidade do caso;

62














aplicar o conhecimento adquirido, de forma a dar um sentido social aos
procedimentos e às soluções dos conflitos que sofrem a incidência do
Direito;
administrar os conflitos que lhe forem apresentados, dando o
encaminhamento técnico-jurídico pertinente;
perceber o Estado democrático de Direito como ponto de referência e
condições de possibilidade para a implementação de ações de governo
pautadas no sistema jurídico, em especial, o sistema constitucional,
independentemente da vontade singular das autoridades políticoadministrativas;
refletir sobre as questões centrais da ética como meio de propiciar a
aplicação dos conhecimentos nesta perspectiva, visando um melhor agir
do bacharel não só no âmbito profissional, mas também no social;
valorizar as descobertas da ciência e da tecnologia enquanto
indicadores de demandas de produção de novos conhecimentos pelo
desenvolvimento de constantes atividades de investigação, como meios
de aprimoramento das sociedades democráticas;
possuir capacidade de intervenção nas realidades regionais, a partir da
consideração de suas características geográficas, culturais, econômicas
e políticas, dentro de um enfoque de universalidade;
adquirir proficiência em língua portuguesa, manifestada através da
competência para a compreensão e interpretação de textos e para a
produção de textos com a utilização de recursos adequados aos
propósitos da comunicação e ao contexto de uso;
ter capacidade de argumentação, manifestada através do emprego de
raciocínio lógico, da persuasão e da utilização adequada de
terminologia forense adequada;
ter capacidade de pesquisa, manifestada através da capacidade de
investigação científica para a produção do conhecimento novo em
matéria jurídica.
(SANTOS & MORAIS, 2007, p. 102/103)

Para que o aluno atinja os parâmetros desejados, conforme acima explanado,
mister que não apenas obtenha informações técnicas acerca do Direito, mas que os
cursos jurídicos, além de proporcionar a formação quanto à teoria normativa e a
prática processual, propiciem oportunidades de pesquisa e produção acadêmica,
que

seus

projetos

pedagógicos

atendam

a

realidade

social

e

estejam

fundamentados em referenciais humanísticos, solidários e éticos e que, além disso,
favoreçam que o docente compreenda a importância de, ao se graduar, exercer sua
profissão de forma cidadã, objetivando a melhoria da sociedade e privilegiando o
exercício dos direitos humanos e a preservação do Estado democrático
(SANTOS&MORAIS, 2007, p. 84).
A Resolução CNE/CES n° 09/04, além de trazer uma proposta de ensino
jurídico interdisciplinar, tem como referencial a transdisciplinaridade como sendo o
viés para a construção dos direitos humanos e para que haja uma qualificação cada
vez maior dos alunos.
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1.3.2. A transdisciplinaridade no ensino jurídico.
Cumpre, a priori, esclarecer o que se pode entender por transdisciplinaridade.
Nos dizeres de SANTOS (2011, p.2),
A transdisciplinaridade é uma nova abordagem científica e cultural, uma
nova forma de ver e entender a natureza, a vida e a humanidade. Ela busca
a unidade do conhecimento para encontrar um sentido para a existência do
Universo, da vida e da espécie humana. Se a Ciência Moderna significou
uma mudança radical no MODO DE PENSAR dos homens medievais, a
transdisciplinaridade, hoje, sugere a superação da mentalidade
fragmentária, incentivando conexões e criando uma visão contextualizada
do conhecimento, da vida e do mundo.
(SANTOS, 2005, p. 3)

Conforme anteriormente narrado, a Resolução CNE/CES n° 09/04 esposa a
transdisciplinaridade como meio a propiciar a construção de direitos humanos, ou
seja, para que o profissional do Direito obtenha uma formação acadêmica que
permita com que tenha condições de exercer a tolerância com o próximo e esteja
aberto para lidar, sem preconceitos, com as diferenças humanas.
Muito embora existam autores que entendam que o Direito não trata de temas
transdisciplinares, mas apenas interdisciplinares (SANTOS, 2005, p. 3), a Resolução
CNE/CES n° 09/04, ao disciplinar acerca dos elementos norteadores dos projetos
pedagógicos dos cursos jurídicos, faz referência expressa à necessidade de
formação humanística do bacharel em Direito. Para que esta formação humanística
ocorra de forma efetiva, é necessário que o aluno possa compreender a
complexidade dos fenômenos sociais e jurídicos e que tenha uma visão
contextualizada do Direito, da vida e do mundo (ALVES, 2005, p. 32).
Para responder a esta necessidade, a referida Resolução faz menção àa
necessidade da abordagem transdisciplinar no ensino jurídico. Esta se traduz pelo
“diálogo entre as diferentes disciplinas do conhecimento científico, das artes, da
filosofia e das tradições” (ALONSO, 2005, p. 258) e, por meio dela, “busca-se o
sentido da vida através das relações entre os diversos saberes (ciências exatas,
humanas e artes) numa democracia cognitiva” (SANTOS, 2005, p. 2).
Para o ensino transdiciplinar, não há hierarquia de importância entre os
saberes e está sustentado no diálogo, na tolerância e na alteridade (SANTOS, 2005,
p.2).
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Alteridade aqui, entendida na concepção de Levinas, para quem,

(...) respeitar o outro é uma ação louvável, porém muito pobre, pois a
alteridade não se fundamenta somente na compreensão do outro, mas se
completa na relação que estabeleço com ele, através da comunicação.
(...)
A alteridade consiste em estabelecer uma relação verdadeira com um outro
(...)
(BARROS, 2005, pg 123 e 164)

Num mundo globalizado, de saberes generalizados e multiculturais, será por
meio da transdisciplinaridade inserida nos currículos acadêmicos que dotaremos o
estudante de Direito de ferramentas cognitivas para analisar questões complexas,
abordar temas amplos, resolver problemas e situações sem precedentes. Ademais,
será a transdisciplinaridade que oferecerá ao aluno a oportunidade de exercitar a
alteridade, compreender e aprender a lidar com a multi e a transculturalidade, tendo
a consciência de que não há culturas e saberes mais ou menos importantes do que
outros (D´AMBROSIO, 1997, p. 80).

A transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito
mútuo e mesmo de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de
explicações e desconhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou
prepotência.
(D´AMBROSIO, 1997, p. 80)

Ou seja, a educação multicultural é o caminho para que tenhamos um
bacharel que apresente uma maior versatilidade, um pensar complexo. Será por
meio da formação humanística transdisciplinar que a academia de Direito trabalhará
para a “humanização da humanidade”, nas palavras de MORIN (2000, p. 106). E,
como este autor ensina, a missão antropológica do milênio é, entre outras,
(...)
- respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si
mesmo;
- desenvolver a ética da solidariedade;
- desenvolver a ética da compreensão;
- ensinar a ética do gênero humano.
(2000, p. 106)
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Para MORIN (2000, p. 101), “a compreensão do outro requer a consciência
da complexidade humana”. E qual a importância do pensamento complexo na
formação do profissional jurídico? É que esta categoria de pensamento, considerada
de ordem superior, vai além do pensamento crítico em si, agregando aspectos da
criatividade do pensamento, da flexibilidade, sendo muito mais rico em recursos
cognitivos, propiciando ao sujeito uma operacionalização muito mais efetiva e eficaz
destes. As características do pensar complexo foram resumidas por Lipman no
quadro abaixo:

TABELA 3 - Características do pensar complexo, de ordem superior
Pensar crítico
Governado por critérios

Pensar criativo
Sensível aos critérios
(especialmente binários)

Objetivo é o julgamento

Objetivo é o julgamento

Autocorretivo

Autotranscendente

Sensível ao contexto
(LIPMAN, 1995, p. 38)

Governado pelo contexto

Pensar complexo
Considera ambos os
aspectos substantivos
e de procedimentos
Objetivo é a resolução de
situações problemáticas
Metacognitivo
(investigação dentro da
investigação); objetivo é o
aperfeiçoamento da prática
Sensível ao contexto

Como uma das alternativas de quebra de paradigmas pedagógicos, a fim de
que seja alcançado um ensino jurídico de qualidade, que propicie a almejada
formação humanística, com todos os já explicitados aspectos que a compõem, neste
trabalho o cinema será apresentado como prática pedagógica que traz em si a
possibilidade de ser transformadora, diferente e extremamente válida nos cursos
jurídicos, conforme será analisado no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 - O CINEMA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO
JURÍDICO
Neste capítulo será abordado como e por que utilizar o cinema como
alternativa de recurso pedagógico no ensino jurídico, ressaltando a importância da
arte e da estética, como elementos transdisciplinares para a formação humanística
do docente de Direito.
PIMENTA & ANASTASIOU (2002, p. 97) ensinam que “A educação é um
processo de humanização” e será por meio dela, inclusive em sede de educação
superior, que os seres humanos, segundo os citados autores, terão a possibilidade
de se inserirem na sociedade historicamente construída e em construção
Será por meio da educação que o aprendiz poderá apropriar-se da rica
diversidade da civilização e dos problemas por ela produzidos. Assim, a educação
não deve apenas ser forjada para a formação de um profissional com competências
científicas, técnicas e tecnológicas, mas sim, preocupar-se com a relevância de
formar um profissional reflexivo, criativo, atento aos fenômenos sociais e jurídicos
que ocorrem na sociedade que está em permanente construção (PIMENTA &
ANASTASIOU, 2002, p. 97).
É dever da universidade proporcionar momentos nos quais as discussões
educativas, ainda que eivadas de certa dose de dogmatismo, ou seja, do exercício
operacional da razão pura, estejam unidas à afetividade “para possibilitar caminhos
de apoio à formação do pensamento humano e científico”(SANTOS E SILVA, 2011,
p. 4).
Conforme já anteriormente mencionado, o isolamento e a independência do
conhecimento científico não mais atendem às necessidades da dinâmica globalizada
da sociedade hodierna. Desta forma, mister que sejam introduzidas estratégias
inovadoras ao processo educativo (SOUZA & NASCIMENTO, 2010, p. 1836). Neste
capítulo, será abordado o uso do cinema como veículo educativo, com o viés de
mostrar aos alunos não apenas uma simulação do real, mas introduzi-los no campo
das artes, na busca de reavivar a sensibilidade de cada um e a capacidade criativa
(SOUZA & NASCIMENTO, 2010, p. 1837), ambas essenciais para o bom
desempenho do operador jurídico.
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2.1. O CINEMA COMO ARTE E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR:
O cinema é a arte criada pela burguesia do século XIX. Com ele, uma nova
linguagem se desenvolve e ele passa a se tornar “o grande contador de estórias da
primeira metade do século XX” (BERNARDET, 2006, p. 15 e 32/33). Além de ser
uma arte voltada ao entretenimento, o cinema descobre sua condição de produzir
ideias, de retratar realidades, de veículo de propaganda política e partidária, de
manutenção de ideologias, um meio de reflexão estética, de ética, de religião e de
agente educador (BERNADET, 2006, p. 104). Nesta esteira, pode-se afirmar que o
cinema foi pensado, desde o início, como ferramenta educativa, principalmente com
relação às massas trabalhadoras (NAPOLITANO, 2010, p. 11).
Com o cinema nasce a linguagem áudio-visual. Desde a primeira exibição
pública de cinema em Paris, em 28 de dezembro de 1895, esta arte que “reproduzia
a vida tal como é – pelo menos essa era a ilusão” (BERNARDET, 2006, p. 15) –,
gerou uma inegável transformação social e cultural.
Hoje, no século XXI, está-se diante da sociedade da informação, onde a mídia
exerce uma grande influência no processo da formação humana (SANTOS E SILVA,
2011, p. 1). Diante da realidade de vivermos numa sociedade imagética, não há
como negar à sala de aula um espaço para que a produção e difusão do
conhecimento ocorra privilegiando a imagem e o som. Além disso, há que se levar
em consideração que, na sociedade atual, a produção e transmissão de
conhecimentos de saberes deixou de ser prerrogativa exclusiva da escola e ocorre,
concomitantemente, “em outras instâncias de socialização” (DUARTE, 2009, p. 67).
Sob este prisma, há que se pensar o cinema como uma importância instância
pedagógica, pois ele

(...) atua como um elemento aglutinador e como fonte inequívoca de
conhecimento, de formação e de informação, configurando-se, assim, como
uma prática “eminentemente pedagógica”.
(DUARTE, 2009, p. 67)

A já referida Resolução CNE/CES n° 09/04 pugna pelo ensino humanístico
com relação ao ensino jurídico, conforme se depreende de seu artigo 3°, in verbis:
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Art. 3°. O curso de graduação em direito deverá assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade de aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica,
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e
do desenvolvimento da cidadania.

Diante disto, há que se abrir espaço para a discussão acerca da
complexidade

humana,

pois o fenômeno

jurídico

está

imbricado

a

esta

complexidade.

A cultura humanística é uma cultura genérica, pela via da filosofia, do
ensaio, do romance, alimenta a inteligência geral, enfrenta as grandes
interrogações humanas, estimula a reflexão sobre o saber e favorece a
integração de pessoas, dos conhecimentos.
(MORIN, 2002, P. 17)

Para tanto, faz-se necessária uma pedagogia da complexidade, nos dizeres
de Gimeno Sacristán (2001, p. 93). E esta pedagogia inclui a proposição de
atividades acadêmicas atraentes e desafiadoras, educando o docente para atuar em
um mundo globalizado, “onde o local está sempre mediatizado pelo que é externo ao
que nos rodeia” (GIMENO SACRISTÁN, 2001, p. 29). A ação educativa significativa
requer preparar os sujeitos para uma atuação consciente e crítica dentro da
sociedade em que estão inseridos. Nesse sentido, GIMENO SACRISTÁN propõe a
seguinte reflexão:
Não podemos educar o vazio se não com nutrientes culturais; tampouco
podemos educar para o vazio ou para uma sociedade inexistente, mas sim
para habilitar sujeitos a entender e a participar de sua cultura, das
atividades da sociedade, da contemporaneidade de seu mundo, de seu país
e de seu tempo. Isso não significa adaptar os sujeitos para que se ajustem a
este mundo do existente e para que possam ter êxito, acomodando-se aos
valores dominantes, mas sim, capacitá-los para que, consciente e
criticamente escolham o mundo e as circunstâncias que querem para ser
vividos por eles.
(GIMENO SACRISTÁN, 2001, p. 28)

Esta proposta é de suma importância em qualquer nível de ensino, em
especial no ensino jurídico, pois do jurista requer-se uma pluralidade de
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conhecimentos pertencentes a diversas áreas do conhecimento para que possa ter
uma melhor compreensão do fenômeno jurídico (TRIVINO, 2012, p. 69). “(...) lo que
normalmente conocemos como Derecho es uma realidad amplia y compleja, y que
está em continua y compeja relación con otros fenômenos” (TRIVINO, 2012, p. 69) e
portanto, há necessidade de que a pedagogia no ensino jurídico encontre caminhos
para mostrar estas múltiplas e variadas conexões entre as diversas áreas do
conhecimento. E o cinema é um veículo que muito pode contribuir para mostrar e
propor reflexões acerca das várias áreas que compõem o Direito (TRIVINO, p. 69) e
os aspectos da complexidade humana e social. Nas palavras de TRIVINO, “esto es
lo que podria denominarse potencialidad contextual del cine” (2012, p. 69 – grifos do
autor).
Do ponto de vista da formação cultural, educacional e estética das pessoas,
assistir filmes é uma prática tão importante quanto ler livros acadêmicos (DUARTE,
2009, p. 16/18/19). Neste sentido,
Parece ser, desse modo que determinadas experiências culturais,
associadas a uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na
produção de saberes, de identidades, crenças e visões de mundo de um
grande contingente de atores sociais. Esse é o maior interesse que o
cinema tem para o campo educacional – sua natureza eminentemente
pedagógica.
(DUARTE, 2009, p. 18)

Introduzir a cultura sistematizada, a arte, a literatura e o cinema, entre outros,
na prática pedagógica reflexiva, de modo a ofertar uma aula diferente e prazerosa,
certamente incorrerá em uma oportunidade para que haja uma ocasião educativa
significativa, onde se propicia ao aluno momentos de formação humanística para
que repense suas concepções de mundo, pense criticamente e alcance uma maior
sofisticação do exercício operacional da inteligência (SANTOS E SILVA, 2012, p. 2).

Na medida que se propõe uma temática, surgem questionamentos diversos,
princípios se afloram com maior liberdade e naturalidade, criando um
ambiente de troca de experiências, desenvolvimento de processos
educativos e, também, de competências e habilidades que auxiliam nossa
inteligência. Trabalhar com o cinema é viabilizar o encontro da cultura, da
estética, do lazer, da ideologia, dos valores sociais, enfim, de reflexão do
ontem e do hoje se confundindo no cotidiano das pessoas.
(SANTOS E SILVA, 2012, p. 2)
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O cinema “constitui uma farta contribuição sobre a condição humana”
(MORIN, 2002, p. 43), e a polissemia da linguagem cinematográfica é de suma
importância no processo educacional, pois dá aos filmes o condão de serem
considerados como uma porta de acesso a diversos conhecimentos e informações
que nele não se esgotam (DUARTE, 2006, p. 85). A linguagem escrita e a linguagem
imagética podem e devem ser trabalhadas concomitantemente em sala de aula,
pois, juntas, ampliam as condições para uma eficaz produção de saberes e
competências (DUARTE, 2006, p. 72). De acordo com NAPOLITANO,
Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a
cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no
qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são
sintetizados numa mesma obra de arte.
(2010, p. 11)

Completando o raciocínio acima, MORIN alerta no sentido de que,
(...) também o romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas
ciências humanas; estas ocultam ou dissolvem os caracteres existenciais,
subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas paixões, seus amores,
seus ódios, seus envolvimentos, seus delírios, suas felicidades, suas
infelicidades, com boa e má sorte, enganos, traições, imprevistos, destino,
fatalidade...
São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano
com o outro, com a sociedade, com o mundo.
(...)
E o milagre de um grande romance, como de um grande filme, é revelar a
universalidade da condição humana, ao mergulhar na singularidade de
destinos individuais localizados no tempo e no espaço.
(2002, p. 43/44)

Ou seja, o cinema pode ser considerado como uma forma de reprodução da
realidade, ou de pedaços dela e, por meio de sua linguagem, leva o público a
identificar-se com determinada situação, a interpretá-lo de acordo com suas
vivências, desejos, inquietações, etc. (BERNARDET, 2006, p. 16/17).
A arte, e nela estando incluído o cinema, propicia ações educativas que unem
a razão à afetividade, conduzindo o aluno para que veja o mundo muito além do
conhecimento dogmático, pois aprenderá a vê-lo esteticamente.
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As artes levam-nos à dimensão estética da existência e – conforme o
adágio que diz que a natureza imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver
o mundo esteticamente.
Trata-se, enfim, de demonstrar que, em toda a grande obra, de literatura, de
cinema, de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento
profundo sobre a condição humana.
(MORIN, 2002, p. 45)

Expor os alunos à experiência de aprender com a arte, no caso deste
trabalho, especificamente com o cinema, é ofertar um conhecimento criativo. Nele se
correm riscos no sentido de escolha de posicionamentos, de enquadramento da
visão de uma determinada realidade, da adequada interpretação dos temas
propostos, da flexibilidade e da originalidade na construção do pensamento, bem
como do estabelecimento de novas e desafiantes relações simbólicas e de ampliar
sua capacidade de fazer analogias e de fluência de argumentação (GARCIA, 2013,
p. 4).
Ainda, segundo GARCIA, ensinar utilizando o cinema leva o aluno a ter
(...) um novo endereçamento do olhar, de dar espaço a uma outra
percepção, aceitar ver as coisas, com sua parte de enigma, antes de
sobrepor-lhe palavras e sentidos. O verdadeiro acesso à arte não pode ser
confortável ou passivo.
(2013. p. 3 – grifos nossos)

Os alunos devem estar suscetíveis à arte para por ela correrem o doce risco
de serem abalados, afinal, “a única experiência real do encontro com a obra de arte
provoca o sentimento de ser expulso do conforto dos hábitos de consumidor e ideias
pré-concebidas” (GARCIA, 2013, p. 3).
Destarte, esta visão educativa que inclui a arte no processo ensinoaprendizagem tem por objetivo desenvolver o pensamento divergente do aluno,
essencial para que seja um sujeito criativo, inovador, articulado, apto a construir e
reconstruir conceitos e a solucionar problemas, estando sempre pronto a aprender.
Acerca da essência do pensamento divergente, GARCIA ensina que:
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(...) reside na capacidade de produzir novas formas, de conjugar elementos
habitualmente considerados independentes ou discordantes. É, se se quer
assim dizer, a faculdade criadora, a imaginação, a fantasia. Dessa maneira,
como substrato da criatividade, do pensamento divergente, encontra-se a
imaginação. Com esse conceito, pode-se englobar as diversas
considerações acerca dos processos envolvidos no ato de criar. A
imaginação diz respeito à articulação dos sentimentos, à sua transformação
em imagens e ao encontro de símbolos que expressem esses processos e
resultados.
Imaginar é não se ater às coisas como elas são, de acordo com o
pensamento racionalista. Contudo, as coisas são da maneira como as
descrevem nossos processos simbólicos, nossa linguagem. E nossa
linguagem desenvolve-se em íntima associação com a imaginação. Pela
imaginação o homem se afirma como um rebelde. Um rebelde que nega o
existente e propõe o que ainda não existe; logo, a rebeldia é a
pressuposição básica para qualquer ato criativo.
(...) O ato de criação é profundamente subversivo: visa alterar a ordem (ou a
desordem) existente para imprimir um novo sentido.
(2013, p. 4)- grifos nossos

O pensamento divergente é extremamente necessário ao operador do Direito
e quando as artes, entre outras situações didático-pedagógicas, estão inseridas no
processo educativo nas faculdades jurídicas, este pensamento é estimulado e
inovadoras estratégias operacionais da inteligência são fomentadas.
A seguir, trataremos do cinema como veículo propício para a formação
humanística dos futuros juristas.
2.2. O CINEMA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA INTER E
TRANSDISCIPLINAR PARA A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA

A educação desempenha um papel privilegiado na transformação dos
homens (WARAT, 1995, p. 95) e ela deve ser ponte para apresentar a possibilidade
da reflexão crítica por parte dos alunos. Para tanto, requer-se do professor
estratégias que fujam da dogmática pura e simples e que se encarreguem de
provocar a inteligência dos docentes, que estimule e que não estejam a serviço de
impor um discurso como sendo a representação da verdade única e incontestável
(WARAT, 1995, p. 95).
Não há formação humanística sem que se contemplem as artes e a estética
como veículo a serviço não apenas da contextualização de saberes, mas, também,
como modos de despertar no aluno uma imaginação criativa, apresentando a ciência
como estética da razão (WARAT, 1988, p. 17).
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Pedagogicamente falando, as artes brindam uma possibilidade
insubstituível, estimulam a imaginação criativa, tornando-nos absolutamente
permeáveis pelo novo. Representam atos de produção do novo. É o novo
erotizado pelo ato pedagógico.
(...) já não se trata de fazer discursos sobre o valor pedagógico de uma
imaginação criativa. É colocá-la em prática para deslocar nossa
mentalidade do sistema instituído. É fazer a experiência de produção do
novo. É aprender a “ser o homem novo”.
(WARAT, 1988, p. 17)

E a formação humanística também deve levar o aprendiz a ter consciência de
que seu conhecimento é sempre, e necessariamente, parcial e relativo, para que
procure se incluir na concepção do que está estudando e que “se introduza e
reintroduza de forma autocrítica e auto-reflexiva” na sua busca pelo saber. (MORIN,
1990, p. 24)
Por meio da cultura humanística que, como já dito, requer a inclusão das
artes, é que o aluno será introduzido às grandes interrogações humanas e terá
estimulada a reflexão sobre o saberes que adquire (MORIN, 2002, p. 17).
As artes podem também ser consideradas como “escolas da complexidade
humana”, “escolas de compreensão humana” (MORIN, 2002, p. 47, p. 50), e são
elas que
(...) nos levam à dimensão estética da existência e – conforme o adágio diz
que a natureza imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver o mundo
esteticamente.
Trata-se, enfim, de demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, de
cinema, de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento
profundo sobre a condição humana.

E a educação universitária, no caso, o ensino jurídico, incluindo as artes e a
estética, propiciará a formação de um profissional que esteja apto a elaborar um
pensar complexo. Ou seja, que
(...) compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento
do todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das
partes;
- que reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de
isolar, de maneira mutiladora, cada uma de suas dimensões;
- que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente,
solidárias e conflituosas (...)
- que respeite a diferença, enquanto respeite a unicidade.
(MORIN, 2002, p. 88)
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O ensino universitário humanístico busca formar o profissional que tenha
“cabeça bem-feita” (MORIN, 2002, p. 24), aquele que, ao estudar, ao percorrer os
caminhos do conhecer, se deleite “na contemplação da verdade, despertada pelo
olhar de admiração” (LAUDAND, 2011, p. 24), compreenda que conhecer é se autoformar, é se tornar, cidadão, não se prestando à acumulação estéril de
conhecimentos.
Ao aprendiz deve ser oportunizado que compreenda, não apenas a
disciplina que se ministra, mas, também, o mundo, a individualidade, a coletividade,
que esteja aberto ao novo, ao diferente. O ensino jurídico deve estar comprometido
com a abertura “que comporte o diálogo e a troca de saberes já instituídos”
(FERREIRA in FRIAÇA, 2005, 298), com a formação de pessoas aptas ao exercício
do pensamento complexo. De acordo com MORIN (apud FERREIRA, 2005, p.
296/297), este último
(...) se dispõe a compreender a realidade em constante mudança, na qual
estão implícitas a aleatoriedade e a incerteza.
(...)
Pensar complexamente não consiste em evitar ou suprimir o desafio, mas ir
à cata de sua revelação e, se possível, de sua ultrapassagem.

E, especificamente no que tange ao ensino jurídico, na formação do futuro
operador do Direito, conforme já mencionado no primeiro capítulo, há que se incluir
as questões atinentes ao mundo globalizado, para que conheça, o mais intimamente
possível, o mundo em que está inserido, a fim de que sua prática profissional possa
ser coerente, transformadora e solidária.
Nosotros tenemos que imaginar uma sociedad plural, multicultural, capaz de
administrar la igualdad y la jusricia em la diversidad cultural, uma sociedad
abierta y tolerante a lãs pluralidades que no ofrecen las sociedades
multiculturales y que desbordan las “fronteras culturales” y las antiguas
fronteras sociales.
(MARÍN, 2003, p. 6)

Neste diapasão, importante ressaltar que o cinema, como alternativa de
prática pedagógica, pode se prestar a esta função de trazer ao aluno reflexões
acerca da condição humana e sua complexidade, das questões suscitadas pela
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globalização, atuando como ferramenta para a contextualização de saberes,
formação do pensamento crítico e consciência de mundo, conforme adiante se verá.
De acordo com o já explanado, a interdisciplinaridade se preocupa em não
permitir que se estabeleça uma hierarquia de importância entre as ciências,
pugnando pela “comunicação entre os domínios do saber, uma fecundação mútua”
(FAZENDA, 2002, p. 32). A transdisciplinaridade, por seu turno, refere-se ao diálogo
entre as “diferentes disciplinas do conhecimento científico”, incluindo as artes, e
refere-se a “uma atitude, uma maneira de ser, um novo saber, um novo
conhecimento que implica uma nova lógica” (ALONSO, 2005, p. 258, 259).
SOUSA & NASCIMENTO (2010, p. 1840) afirmam que “o direito é
interdisciplinar”, visto que se relaciona com várias outras áreas do conhecimento, e
admite investigações zetéticas, para o estudo global do fenômeno jurídico (FERRAZ
JUNIOR, 2010, p. 23). Destarte, o ensino do Direito deve contemplar as
características inerentes à interdisciplinaridade afetas a esta ciência e mister que se
busque alternativas pedagógicas que contemplem a correlação entre os conteúdos
acadêmicos positivados e a realidade social. E, conforme preconizam SOUSA &
NASCIMENTO, o cinema se traduz em uma metodologia transdisciplinar (2010, p.
1840) e
(...) o dinamismo necessário para exercitar a correlação entre a teoria
acadêmica e a realidade social pode ser revelado pela prática do cinema. O
uso de um sistema de comunicação mais dinâmico da arte cinematográfica
propicia a interação do abstracionismo legislativo e a realidade factual.

E as mesmas autoras continuam seu raciocínio no sentido de que o cinema,
como estratégia pedagógica em cursos jurídicos, não se presta apenas à
exemplificação de determinada situação, mas sim, pode ser “veículo instrucional do
conteúdo programático da disciplina, despertando uma consciência humanística e
revelando a amplitude significativa do objeto de trabalho” (2010, p. 1836).
Ou seja, o cinema é um veículo apto à contextualização de saberes e um
auxiliar para que o aluno faça a relação dialética entre a teoria e a prática
(BARBOSA in FRIAÇA, 2005, p. 372). Ele pode se traduzir em humanismo
pedagógico, ser um método pedagógico de conscientização e convocar o aluno a
elaborar o mundo e a dele fazer parte atuante (FREIRE, 2005, p. 9, 14, 22). E
FREIRE ensina que a verdadeira educação
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(...) conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais,
superestruturais ou interestruturais, contradições que impedem o homem de
ir adiante. As contradições conscientizadas não lhe dão mais descanso,
tornam insuportável a acomodação. Um método pedagógico de
conscientização alcança as últimas fronteiras do humano.
(FREIRE, 2005, p. 22)

O cinema está apto a humanizar o processo pedagógico e, por meio de
alguns assuntos que trata, problematizar “os homens e sua relação com o mundo”
(FREIRE, 2005, p. 77), afastar o pensar ingênuo e pode ser uma prática para
conclamar os alunos a refletirem acerca dos fenômenos jurídicos, do mundo e a
desejarem transformá-lo.
A dinâmica que pode ser impressa a uma aula de Direito, utilizando-se do
cinema como ferramenta pedagógica (conforme exemplifica-se pelas aulas que
foram objeto da pesquisa de campo, neste trabalho relatadas no capítulo 3), tem o
poder de abrir uma verdadeira janela para oportunizar a aprendizagem significativa.
E por aprendizagem significativa entende-se aquela que
(...) envolve o aluno como pessoa, como um todo (ideias, sentimentos,
cultura, valores, sociedade, profissão). Ela se dá quando: o que se propõe
para aprender se relaciona com o universo de conhecimento, de
experiências e vivências do aprendiz, (...); permite a formulação de
perguntas e questões que de algum modo o interessem e o envolvam ou lhe
digam respeito; lhe permite entrar em confronto experimental com
problemas práticos de natureza social, ética, profissional que lhe são
relevantes; permite e ajuda a transferir o aprendizado na universidade para
outras circunstâncias da vida; suscita modificações no comportamento e até
mesmo na responsabilidade do aprendiz.
(MASETTO, 2003, p. 43)

Ainda, para ser significativo, o processo de ensino-aprendizagem deve levar
em conta que o aluno é um “sujeito real, contextualizado, envolvido com sua
existência, suas escolhas e suas responsabilidades” e dar ao aluno espaço para que
assuma a condição de protagonista de sua formação (CUNHA, 2001, p.12).
Almeida et al nos lembra que o processo de educar deve ser dialético, desde
que bem realizado e desde que impulsione o aluno a questionar, superar, investigar
e inovar (2005, p.136) e exemplifica a utilização de vídeos (filmes) em sala de aula
como possível instrumento para a aprendizagem significativa. Santos e Silva (2012,
p. 2) ressalta as possibilidades pedagógicas que são possíveis quando o professor
propõe uma temática tendo como ponto de partida um filme. Para a autora, este
momento tem o condão de ser terreno fértil para aflorar questionamentos de
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diversas naturezas, de ser uma oportunidade para um desenvolvimento de
processos educativos, de competências e de habilidades, de formação e de saberes
construídos por meio de múltiplos olhares, em uma situação de aprendizagem
significativa que mistura prazer, emoção, memórias, verdades.
A visão cinematográfica como formação reforça a perspectiva educativa das
discussões sobre temas polêmicos, de dimensões que fazem ponte entre a
emoção e a razão. O professor, por meio de bons filmes, pode relacionar
vida, cultura, realidade, fantasia e motivação.
(...) O cinema é uma forma de trabalhar o conhecimento de forma cada vez
mais integrada, compartilhada e sensível.
(SANTOS e SILVA, 2012, p. 2)

Os filmes, como já dito, trazem de algum modo uma simulação da realidade
humana e podem ser material extremamente rico para suscitar o debate acerca de
fenômenos sociais que estejam associadas com a disciplina jurídica que se ministra;
podem estabelecer uma “intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos
alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos” (FREIRE,1996, p. 30).
A prática pedagógica que inclui o cinema incentivará que o aluno processe e
compartilhe a sua concepção do mundo e,
(...) o educador que respeita a leitura de mundo do educando, reconhece a
historicidade do saber, o caráter histórico da curiosidade, desta forma,
recusando a arrogância cientificista, assume a humildade crítica, própria da
posição verdadeiramente científica.
(FREIRE, 1996, p. 123)

E isto se dá porque, numa visão interdisciplinar,
(...) o cinema é compreendido como arte, mas está muito mais ligado com a
educação. O cinema é um indicador dos movimentos da cultura popular.
Sua análise não é feita apenas pela perspectiva da estética, para a qual
existe uma capacidade do cinema de se tornar arte por meio de reprodução
e arranjo dos sons e imagens, mas também pela prática social (TURNER,
1993).
(...) O filme pode apresentar um elemento racional, ou no mínimo razoável,
mas também possui outros parâmetros como o onírico, o lúdico, a fantasia,
o imaginativo, o afetivo, o irracional, os sonhos, enfim, as construções
mentais potencializadoras das chamadas práticas humanas (ROESLER,
2005).
(SOUSA & NASCIMENTO, 2010, p. 1838)
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Por óbvio, requer-se do professor de Direito que deseja utilizar o cinema em
suas aulas, que escolha filmes que façam pensar, que provoquem questionamentos,
que tenham, de algum modo, uma “dimensão educativa, no sentido de formação de
valores, visão de mundo e conhecimento” (SOUSA & NASCIMENTO, 2010, p. 1839).
E, conforme já dito, apenas assistir ao filme com os alunos não é suficiente. O
professor precisa preparar atividades dirigidas que levem os alunos à reflexão
acerca do filme, de modo a estarem aptos para participarem de debates sobre a
temática tratada.
As artes, em todas as suas manifestações, incluindo o cinema, são materiais
transdisciplinares e podem estar inseridas no processo educativo pois “contribuem,
através de questionamentos, reflexões e avaliações, para a construção do ser
humano em sua maior concepção, um cidadão” (SOUSA & NASCIMENTO, 2010, p.
1839).
A seguir abordaremos especificamente a relação entre direito e cinema e a
intimidade dialógica entre a ciência jurídica e a arte fílmica.

2.3. A DIDÁTICA QUE INCLUI O CINEMA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA:

Importante mencionar que esta pedagogia que se utiliza do cinema vem de
encontro com o que o filósofo John Dewey ressaltou no sentido de que aprender é
sempre “aprender a aprender” e que o “aprendizado da resolução de problemas
valia mais do que os problemas em si e cada uma de suas soluções” (GARCIA,
2013, p. 2). Neste diapasão, o citado filósofo concluiu que a experiência é um fator
primordial para o aprendizado, desde que ela seja um instrumento para gerar
dúvidas, para instigar, para propiciar desequilíbrios e perturbações intelectuais.
Somente assim haverá, para o aluno, uma aprendizagem significativa.
O cinema pode ser um veículo didático que propicie este conhecimento
relevante, a contextualização de saberes e que traga para a sala de aula todos os
benefícios que a arte pode proporcionar para a educação.
Entretanto, é importante ressaltar que o filme pelo filme, sem que haja uma
atuação do professor como mediador entre a obra e os alunos, não conduz à
aprendizagem (SANTOS E SILVA, 2012, p.3; NAPOLITANO, 2010, p. 14). Desta
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forma, o professor que deseja utilizar filmes em sala de aula deve preparar a classe
antes do filme, deve fornecer materiais de leitura acerca dos temas que serão
tratados pelo filme, deve preparar-se com relação às informações sobre a filmografia
da obra, e propor debates articulados após a exibição do filme, com o objetivo de
conferir aos alunos a oportunidade de pensarem criticamente, posicionarem-se
ideologicamente, aumentarem sua visão de mundo e ampliarem sua habilidade para
entrelaçar temas, bem como interpretar e inserir os saberes acadêmicos nos
saberes do mundo (SANTOS E SILVA, 2012, p.3).
Para o preparo da aula com filme, o professor deverá compreender a
importância

de

articular

esta

proposta

pedagógica

ao

processo

ensino-

aprendizagem, ou seja, pensar uma atividade orientando-se, por exemplo, pelos
critérios abaixo para a escolha e abordagem dos filmes (NAPOLITANO, 2010, p. 19):
- objetivo didático-pedagógico geral da atividade
- objetivo didático-pedagógico do filme
- se a atividade proposta requer que o filme seja exibido na íntegra ou será
desenvolvida em torno de algumas cenas selecionadas (NAPOLITANO, 2010,
p. 19)
- qual a temática escolhida para condução dos debates pós-filme.
Conforme elucida Napolitano,

O importante é não ficar apenas no filme como “ilustração”, mas usar
criticamente a narrativa e as representações fílmicas como elementos
propulsores de pesquisas e debates temáticos.
(2010, p. 28)

A consciência do professor acerca da importância do uso adequado do filme
em sala de aula evita que este seja utilizado apenas como “tapa-buraco”, ou seja,
quando um professor falta e, para evitar que não tenha aula, coloca-se um filme
como substituto da mesma. Também se deve tomar a cautela de impedir que a
exibição de filmes possa ser compreendida pelo aluno como o professor estar
“matando aula”. Para tanto, é necessário que o professor prepare esta modalidade
de aula de modo a propiciar um debate acerca da temática do filme, integrando-o
com os assuntos da disciplina lecionada, propiciando material de leitura de apoio
(NAPOLITANO, 2010, p. 34), ou seja, fazendo um uso pedagógico do filme de modo
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a contextualizar saberes, mostrar realidades desconhecidas pelos alunos, propor
questionamentos e reflexões acerca da complexidade humana e social. Almeida
relata quando o filme terá função pedagógica para mobilização de conhecimento:

“quando (...)provoca inquietação e serve como abertura para um tema ou
uma sacudida em nossa inércia. Ele age como mobilizador, na busca de
novos posicionamentos, olhares, sentimentos, ideias e valores.
(ALMEIDA et al, 2005, p.135)

E a respeito da importância da aliar a arte e a estética ao processo educativo,
com vistas a privilegiar-se uma educação dialética e questionadora, a mesma autora
ressalta que,
O contato de professores e alunos com bons filmes, poesias, contos,
romances, histórias e pinturas alimenta o questionamento de pontos de
vista formados, abre perspectivas de interpretação, de olhar diferente, de
perceber, de sentir e de avaliar com mais profundidade.
(ALMEIDA et al, 2005, p.135)

Ademais, não se pode esquecer a importância de uma educação intercultural,
com vistas a alteridade, ao respeito às diferenças, à tolerância e a observância dos
direitos humanos (MARIN, 2003, p. 18), principalmente no que tange à formação do
futuro operador do Direito. A seguir, trataremos do cinema como prática que
possibilita a aprendizagem significativa.

2.4. O CINEMA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO JURÍDICO

Neste trabalho procura-se mostrar que, para que se conheça o mundo e para
possibilitar a compreensão das questões humanas, é indispensável aliar ciência e
arte. Neste sentido, a ciência do direito precisa compreender a arte como facilitadora
de seu conhecimento interno e se abrir ao seu potencial humanístico para a
formação do profissional da área jurídica (CARVALHO & COSTA, 2010, p.7).
Não há como negar que existe um claro diálogo entre o Direito e a arte, que
FRANCA FILHO didaticamente categoriza conforme abaixo:
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1) O direito como objeto da arte, ou seja, todos aqueles episódios em que
a justiça e os direitos se prestaram a ser temas de obras-primas de
grandes artistas na pintura, na literatura, no cinema, no teatro, etc;
2) A arte como objeto do direito, isto é, os inúmeros casos em que o direito
procurou regular os temas, as obras, as liberdades ou os direitos dos
artistas;
3) A arte como um direito, em que pontificam as muitas discussões sobre o
direito à cultura, o direito à proteção do patrimônio artístico e sobre a
fruição da liberdade de expressão artística; e, por fim
4) O direito como uma arte, de onde emerge a clássica definição do direito
como “a arte do bom e do justo” (“ius est ars boni et aequo”, segundo
Celso) e as suas eventuais implicações com as gramáticas do direito
como ciência e como tecnologia.
(2012, p. 28)

Contudo, o supracitado autor esclarece que esta classificação ignora
ingenuamente que as obras de arte, nelas incluídas o cinema, podem “criar
argumentos e conteúdos jurídicos inovadores” (2012, p. 28) e, assim,
(...) simplesmente ao por em desordem as convicções, ao suspender as
certezas, ao liberar os possíveis, ao antecipar o futuro, mesmo que não
tenham apontado o direito como seu objeto de reflexão primordial! Há,
portanto, um quinto e importantíssimo plano de interação entre as artes e o
direito: a arte que fala ao direito mesmo sem falar do direito.
(2012, p. 29)

Assim, o fenômeno cinematográfico pode ser aproveitado para considerar-se
o fenômeno jurídico em toda a sua extensão. De acordo com TRIVINO,

Pocos instrumentos son tan propícios para um análisis interdisciplinar como
el cine, dado que normalmente em la narración fílmica se muestran los
assuntos jurídicos de uma forma similar a cómo estos se dan em la realidad,
y em este sentido, aparecen com todas sus diversas y múltiples artistas y
vinculaciones.
(2012, p. 71)

E o mesmo autor continua seu raciocínio dizendo que, por meio da
metodologia que inclui o estudo do Direito através do cinema, o aluno
(...) llevará a cabo um acercamiento al estudio jurídico que es
simultáneamente más realista, más interessante y más amable. Y em
definitiva, estará más motivado para analizar uma cuestión que, quizá
explicada teóricamente em el aula, le habria motivado insuficientemente al
no captar su contexto, su relevância o sus diversas consecuencias
prácticas.
(2012, p. 72)
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Neste diapasão, o futuro jurista será convidado, por meio do cinema e com
seu olhar permeado pelos conhecimentos de sua área, a tomar parte do mundo,
imbricando sua visão do Direito com a realidade, em especial a social, e seus
contextos (CARVALHO & COSTA, 2010, p. 8/9). FALCÃO (2007, p. 8/9) quando fala
sobre os desafios apresentados ao ensino jurídico e o cinema como alternativa
pedagógica ressalta a importância de,

Tornar o cinema não só um entretenimento, mas também um foco, uma
fonte, uma arena, onde seja possível descobrir, discutir, criticar, se
satisfazer e se frustrar com temas, situações profissionais e dilemas do
direito e seu exercício. O cinema, o filme, o plot, as situações nele reveladas
aparecem como relações capazes de ser juridicamente entendidas e
explicadas.

Muito pode ser aprendido acerca do Direito e dos fenômenos sociais por meio
de filmes pois, via de regra, estes “reflect powerful myths that influence our reactions
to issues we meet in real life, including legal issues” (DENVIR, 1996, p. XI).
DENVIR (1996, p.XII), ressalta que “like other more traditional legal sources,
they are cultural artifacts open to warring interpretations both on the descriptive and
normative level” (grifos nossos). E este mesmo autor esclarece que o Direito é uma
consciência que permeia uma cultura (1996, p. XIII). E, na medida em que o Direito
é um fenômeno social não isolado, um conjunto de normas e decisões judiciais em
na qual os destinatários são os seres humanos, nada mais lógico que trazer para a
sala de aula reflexões sobre a cultura e outros fenômenos, tais como moral política e
os diversos aspectos sociais com que ele está interseccionado (TRIVINO, 2012, p.
69 e 75). DUARTE nos lembra que “filmes não são eventos culturais autônomos, é
sempre a partir dos mitos, crenças, valores e práticas sociais das diferentes culturas
que narrativas orais, escritas ou audiovisuais ganham sentido” (2009, p. 44).
Portanto, frisamos que cinema pode estar relacionado com o direito na
medida em que oportuniza e problematiza a análise das forças sociais tais como:
(...) race, class, and gender, that shape the world of Law beyond filme and to
use this analysis to criticize the Idea that legal justice cano or should be
blind.
(…)
Scholarchip on law and film, Chase argues, should help us “think through
the cultural and political issues that law has always raised everywhere”.
(DOUGLAS & UMPHREY, 2005, p. 5)
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Ou seja, trabalhando com o cinema em sala de aula, o professor estará
trazendo aos alunos reflexões sobre a cultura cotidiana e, ao mesmo tempo, a
elevada, uma vez que esta obra de arte sintetiza e reúne a estética, o lazer, a
ideologia e os valores sociais mais amplos (NAPILITANO, 2010, p. 11). Assim, o
professor estará trabalhando na formação mais integral do futuro jurista,
incorporando às disciplinas dogmáticas conteúdos como, por exemplo, sociologia e
economia, que estarão trazendo aspectos mais contextuais do Direito e, destarte,
ampliando de forma notável o pensamento crítico do aluno (TRIVINO, 2012, p. 73).
Além do caráter estático, o estudo do direito possui uma extrema teorização
de conceitos e enunciados que dificulta a compreensão precisa e correta
das proposições apresentadas.
(...)
O elevado nível de abstração presente no estudo jurídico reforça a
exigência de posturas que estimulem o pensamento, a reflexão e a
apreensão das características próprias, mas também de forma agradável.
Nesse sentido, o cinema pode ser concebido, ao mesmo tempo, como um
instrumento pedagógico rico que outorga aos alunos uma visão mais
realista do seu campo de trabalho e como recurso na formação de
profissionais dotados de habilidade e competência na dedicação de
fenômenos de caráter transdimencional.
Mas ainda, o cinema na seara da arte procura recuperar uma sensibilidade
amortecida pelo investimento prático em que o cotidiano se fez hábito,
restabelecendo a capacidade criativa, uma das qualidades exigidas para o
êxito profissional.
(SOUSA & NASCIMENTO, 2010, p. 1836/1837) – (grifos nossos)

E quais são os objetivos específicos que podem ser alcançados pela prática
pedagógica

que

alia

o

cinema

ao

ensino

jurídico?

LACERDA

elenca,

exemplificativamente, os seguintes:
a) sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade
b) ajudar os alunos a perceber qual o papel social da profissão que estão
começando a aprender
c) transmitir, compreender e fixar uma certa dose de informação básica
sobre temas jurídicos
d) exercitar a capacidade de expressão, poder de síntese e habilidade de
argumentação
e) pensar
(2007, p. 15/16)

Além destas funções, ainda podemos enunciar a finalidade “espelho” proposta
por Napolitano (2010) e de tornar a unidade temática mais breve, conforme
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preceituam Sousa e Nascimento (2010). Estas últimas autoras explicam o que cada
uma das finalidades pode representar para a formação mais integral do estudante de
Direito. Nesse sentido, embora longa, optou-se pela transcrição da citação em
função da riqueza de seu conteúdo:

A) Sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade
O uso do cinema como estratégia do ensino jurídico desenvolve no aluno a
aquisição de habilidade para permitir diferentes ângulos de observação
capacitando-o a uma avaliação adequada e uma descrição exata dos
elementos que compõe (sic) a realidade.
Uma visão holística da realidade ajuda o profissional do direito a levar em
consideração todo o conjunto de fatores que intervém no momento da
aplicação do seu conhecimento. Assim, além da sua bagagem técnica, o
desenvolvimento da sensibilidade, permite ao operador do direito, a
percepção mais profunda de elementos que outros profissionais não são
capazes de captar.
Necessário observar também que o direito e a atividade jurídica estão
sempre em movimento, como no cinema, e considerados como
instrumentos para a consecução de fins sociais. A sociedade muda
acompanhada pela atividade jurídica. O profissional do direito deve ter
sensibilidade para também mudar a sua percepção ante uma nova
realidade, Evidentemente, não se pretende que a história contada no
cinema seja uma definição do padrão de conduta a ser seguido, mas as
discussões em sala de aula poderão dar os indicativos para esse norte. Isso
porque o direito não aponta apenas para a realidade, mas também para
uma atitude ética e moral.
O cinema auxilia na formação da ponte entre a formação e a vida, uma vez
que melhora a capacidade de gerar hipóteses e descobrimentos de ideias
relevantes para transferir a outras situações. A prática da compreensão de
um fenômeno resulta na formação, afirmação ou modificação de valores. O
cinema permite ao aluno conhecer o fato narrado de diversos ângulos,
permitindo-lhe adotar atitudes, pautado pelos valores mais convenientes,
segundo as diferentes situações com as quais tenha que enfrentar em seu
desenvolvimento profissional.
B) Auxiliar os alunos a perceber o papel social da profissão
É de se esperar que o operador do direito tenha uma conduta apartada dos
nocivos fundamentalismos e dogmatismos; que mantenha a suficiente
abertura mental, para reconhecer, aceitar e incorporar na bagagem pessoal
e os aportes positivos que oferecem continuamente a criatividade humana.
Sabe-se que o trabalho preponderante do advogado é intelectual. Sua
atuação deve visar o benefício do cidadão e da comunidade. Nesse seu
trabalho, deve fazer uma profunda análise de cada um dos elementos que
integram o direito, a vida humana, os valores e normas sociais. O operador
do direito deve compreender a realidade jurídica sem distorções a partir da
correta apreensão da realidade, para assim, expor claramente suas ideias,
fundamentá-las com solidez e transmitir sua mensagem com acerto.
C) Transmitir, compreender e fixar informações básicas de temas jurídicos
Algumas vezes o cinema trata de questão puramente jurídica e não raro a
arte cinematográfica se apresenta tanto quanto possível próximo (sic) da
realidade, permitindo ao aluno a apreensão de temas jurídicos e todos os
setores a ele vinculados. Outras vezes, são comuns cenas retratando
conflitos sob os mais diferentes motivos que ensejam uma solução justa.
Também é possível, através do cinema captar e compreender a extensão
das consequências que podem provocar nas pessoas, por exemplo, a
violação de um direito. Enfim, cinema é também instrução, ao lado do lazer.
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Especialmente em direito, ciência no (sic) qual, termos e expressões
jurídicas são, muitas vezes, constituídos de conceitos vagos, o cinema
passa a ser um instrumento valioso para incentivar a pesquisa ou a
discussão na busca de entendimento mais plausível para aquela expressão
ou termo. O cinema atua como recurso motivacional para a expansão dos
conhecimentos e seus campos de estudo. A realidade é múltipla e o jurista
deve fazer uma reflexão diversificada sobre essa realidade em termos
jurídicos, qual admite diversos modos de concepção.
De outro lado, o cinema pode ser considerado uma ferramenta para fixar o
aprendizado teórico, a teoria jurídica, por ser extremamente abstrata,
constitui-se numa disciplina árida, com pouco atrativo para os alunos. O
cinema, por seu turno, vem suprir uma metodologia para transmissão do
conhecimento de forma mais leve, cuja aprendizagem se torna mais
prazerosa, e, portanto, com melhor fixação.
D) Exercitar poder de síntese e capacidade de expressão e argumentação
Os operadores do direito têm como principal atribuição compreender as
narrações reais com as quais se defrontam no exercício de sua profissão.
Não basta dominar o objeto do conhecimento do direito, mas também a
finalidade desse saber, tornando-o operável em todos os sentidos, desde a
percepção do fato considerado em seu conjunto social complexo, até a
elaboração do texto, passando pela lógica da interpretação.
O cinema permite a prática deste exercício, na medida em que o aluno vê
imagens fragmentadas de um filme, interpreta-as à luz de um conhecimento
holístico, e descreve, ao final, a unicidade coerente da mensagem.
A análise de filmes ajuda os alunos a organizar seus conhecimentos, a
melhorar sua capacidade de síntese e é uma oportunidade para
desenvolver habilidade de argumentação com embasamento firme e
escorreito e treinar o uso de expressões apropriadas para cada situação.
A visão analítica do filme faz com que os alunos pratiquem não apenas a
observação, mas também a reflexão e a aplicação, potencializando a visão
e a audição como treinamento de sua eloquência na utilização do tom de
voz, na escolha das palavras e do momento adequado para a fala.
E) Treinar a reflexão
A formação profissional dos operadores do direito requer conhecimentos
amplos e variados e não apenas a técnica encerrada em si própria. Para
resguardar os novos direitos que surgem numa sociedade complexa em
evolução ininterrupta, exigem-se instrumentos jurídicos modernos e
adequados a essa nova realidade, tornando-se um desafio intelectual e
criativo aos alunos que pretendem trilhar a profissão jurídica.
Muitas vezes os alunos iniciam a frequência ao curso de direito sem
conhecimento da exata abrangência do que seja um profissional dessa
área. No cinema, a representação da complexa dinâmica das relações
sociais que envolvem o mundo jurídico, é uma ferramenta que mostra ao
futuro profissional as dificuldades que irá enfrentar, levando-o a meditar se
efetivamente fez a escolha certa.
Até mesmo para aqueles que conscientemente optaram por essa atividade
profissional o cinema conduz à reflexão, transcendendo o aspecto de
formação, permitindo o desafio de pensar e explorar estruturas ainda não
codificadas pela sua experiência.
F) Unidades temáticas mais breves
Tornar unidades temáticas mais breves não significa superficialidade, na
medida em que o cinema possibilita ao aluno a visão de um tema sob
diversos pontos de vista. A brevidade tem a ver com o aprendizado mais
atraente e rapidez na compreensão. Nas explicações de temas complexos e
controvertidos, o tempo gasto em salas de aulas, com o uso de metodologia
tradicional é, sem dúvida, bem maior, do que a utilização de cinema para
informar aos alunos essa mesma temática, com a vantagem de mostrar um
tratamento mais aprofundado.
A motivação tem uma importância imprescindível na aprendizagem. O
cinema potencializa o dinâmico, estimula todos os sentidos e ativa a mente
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reflexiva, fazendo com que o aprendizado se torne mais efetivo, pois se
aprende melhor vendo e criando do que só ouvindo e lendo.
G) Finalidade “espelho”
Na proposta de Napolitano (2008), o “vídeo espelho” tem a finalidade de
produção de um vídeo mostrando a vida do próprio aluno. Porém, no
contexto do presente trabalho, pode ser instado outro ponto de vista, o qual
enseja a imaginação.
Muitas vezes o cinema permite ao aluno visualizar as próprias vivências
refletidas na narração. Essa situação faz repensar na vida diária para
compreender a necessidade de incorporar o necessário distanciamento de
seus sentimentos na análise e solução de problemas jurídicos.
A identificação do cinema com a própria vivência faz recriar a imaginação,
aclarar a problemática, fazendo o competente reconhecimento dos valores
positivos e negativos da realidade e optar por aqueles mais convenientes.
(SOUSA & NASCIMENTO, 2010, p. 1843/1844)

Quando o professor opta por uma aula utilizando o cinema como
ferramenta didático-pedagógica, mister que estabeleça claramente que objetivos
pretende alcançar e qual o caminho metodológico que será percorrido nesta
empreitada. Para tanto, a seleção dos filmes que serão exibidos é de vital
importância. Não há necessidade que sejam especificamente filmes de tribunais ou
que tratem diretamente de temas jurídicos (LACERDA, 2007, p. 14). Entretanto, fazse necessário que o professor esteja apto para mostrar as conexões entre o filme
escolhido e aspectos jurídico-sociais da discussão que pretende trazer para os
alunos. Nesta linha de raciocínio, o discente que participa da aula com cinema deve
estar apoiado e guiado pelo professor e caberá a este eleger e propor atividades
preparatórias ou complementares aos filmes ou guiar um debate (TRIVINO, 2012, p.
77). NAPOLITANO (2010, p. 28) ressalta que “ O importante não é ficar apenas no
filme como “ilustração”, mas usar criticamente a narrativa e as representações
fílmicas como elementos propulsores de pesquisas e debates temáticos”(grifos
nossos)
(...) o cinema como ferramenta metodológica por si só não ajuda o professor
a dissecar os aspectos negativos e positivos de um filme entre seus
discentes, pois há necessidade de dispor de outros meios que ensinem os
discentes a identificar as relações entre Direito e a temática exibida, o
gênero, a mensagem, o contexto histórico-social do filme, os argumentos,
símbolos e mensagens transmitidos que aguçou a imaginação, como
também o âmbito do sensível, dos alunos.
Daí que a aplicação de outros recursos, como leituras complementares,
pesquisa legislativa ou histórica referente ao assunto da análise fílmica,
rodas de conversas e grupos de estudos, pode dar relevo a aspectos
esquecidos ou não exteriorizados na sala de aula ou nos seminários, dando
tônica a um círculo difusor dessas muitas interpretações engendradas pela
obra.
(CARVALHO & COSTA, 2010, p. 9)
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Destarte, ressaltamos que “o cinema enquanto meio pedagógico não combina
com passividade” - nem da parte do professor e nem da parte do aluno - pois é um
instrumento dialógico, que demanda um processo intersubjetivo do espectador
(CARVALHO & COSTA, 2010, p. 7). Conforme ressaltam SOUSA & NASCIMENTO
(2010, p. 1839) acerca do diálogo que ocorre entre o filme e o espectador,
O cinema, considerado meio de revelação ou de simulação, busca, através
da composição de imagens, a representação de uma determinada
realidade. A narrativa do filme leva o espectador a interpretar e imaginar.
Através da linguagem cinematográfica o espectador estabelece relações
com a personagem, com a estória e o lugar dos acontecimentos, aguçando
o imaginário que é acionado em função de uma interpretação subjetiva e
social (ROESLER, 2005). – (sic)

E o filme deve ser abordado em várias perspectivas a fim de que dele se
extraia o máximo de informações possíveis para suscitar debates múltiplos
(NAPOLITANO, 2010, p. 37), e atividades que caminhem de encontro com o objetivo
traçado para a aula que utiliza este recurso.
O cinema é um, entre tantos outros, instrumentos a serviço da educação e
deve ser considerado meio e não fim (CARVALHO & COSTA, 2010, p. 7). Também
não pode ser apresentado como ferramenta didático-pedagógica que irá solucionar
todos os problemas dos cursos jurídicos. Porém, se bem trabalhada e bem
conduzida pelo professor, a aula de Direito que inclui o cinema pode ser produtiva e
ser uma experiência instigante e motivadora para o aluno. Ainda, pode incrementar a
formação das potencialidades e habilidades dos alunos no sentido de, por exemplo,
ampliar sua formação cultural para que tenha condições de entabular uma interação
entre a formação jurídica recebida “com o conhecimento social interdisciplinar”, para
(...)
- compreender, analisar, avaliar e interpretar as situações que fazem parte
do universo profissional dos operadores jurídicos, a partir dos pressupostos
do Direito e dos fatores que compõem o contexto social e a singularidade do
caso;
- aplicar o conhecimento adquirido, de forma a dar um sentido social aos
procedimentos e às soluções dos conflitos que sofrem a incidência do
Direito;
(...)
- refletir sobre as questões centrais da ética como meio de propiciar a
aplicação dos conhecimentos nesta perspectiva, visando um melhor agir do
bacharel não só no âmbito profissional, mas também no social;
- valorizar as descobertas da ciência e da tecnologia enquanto indicadores
de demandas de produção de novos conhecimentos pelo desenvolvimento
de constantes atividades de investigação, como meios de aprimoramento
das sociedades democráticas;
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- possuir capacidade de intervenção nas realidades regionais, a partir da
consideração de suas características geográficas, culturais, econômicas e
políticas, dentro de um enfoque de universalidade,
(...)
- ter capacidade de argumentação, manifestada através do emprego de
raciocínio lógico, de persuasão e da utilização adequada de terminologia
jurídica forense e científica;
- ter capacidade de pesquisa, manifestada através da capacidade de
investigação científica para a produção do conhecimento novo em matéria
jurídica.
(SANTOS & MORAIS, 2007, p 102/103)

Para corroborar todo o alegado nesta pesquisa, a seguir, passaremos a
análise dos dados colhidos na pesquisa de campo. Para tanto, a pesquisadora
ministrou aulas com o uso do cinema para poder verificar se o que se auferiu por
meio de toda pesquisa bibliográfica está de acordo com a percepção dos alunos
quanto a este instrumento didático-pedagógico.
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CAPÍTULO 3 - UTILIZANDO O CINEMA NO ENSINO JURÍDICO: ANÁLISE DE
ALGUMAS EXPERIÊNCIAS:
Este capítulo é dedicado à apresentação e posterior análise da opinião dos
alunos em relação às experiências da pesquisadora com o cinema em suas aulas de
Direito Internacional Público e em cursos de férias.
3.1. CAMINHOS PERCORRIDOS E FILMES UTILIZADOS
Esta pesquisa teve seus rumos definidos sempre em função do problema que
foi estabelecido, no sentido de compreender as questões e dificuldades que
historicamente permeiam o ensino jurídico no Brasil para, assim, analisar como o
cinema pode ser uma ferramenta pedagógica com vistas a que sejam alcançados os
objetivos de um ensino humanístico e voltado à formação crítica do docente jurídico.

O processo de pesquisa, conforme ensina DEMARTINI,

(...) é sempre muito complexo, envolvendo descobertas e impasses que
devem ser analisados; coloca os pesquisadores sempre em situações de
incertezas mais que em condições de trilhar caminhos previamente
definidos. (DEMARTINI, 2001, P. 49/50)

Foram

grandes

os

desafios

encontrados

pela

pesquisadora

que

demonstraram que não há um formato pronto, uma receita predeterminada, que
designe o ato de pesquisar. Nesta esteira, DEMARTINI elucida que,
(...) não há um pesquisador pronto, não há receitas para pesquisar. Há um
processo de formação contínua do pesquisador, que implica a discussão
das questões que os sujeitos envolvidos no processo vão colocando, das
opções que são assumidas, dificuldades do campo, das surpresas, sempre
frequentes. O pesquisador, para nós, vai se constituindo nesse processo de
diálogo com seus entrevistados e suas fontes diversas, processo que se
pauta tanto na formação anterior que carrega, como na troca de
experiências com outros pesquisadores.
(2006, p. 279/280 – grifos do texto original)

Assim, de início, houve necessidade de um mergulho na pesquisa
bibliográfica sobre o ensino jurídico e do papel do cinema na educação para um
aprofundamento no tema que possibilitasse o alcance da problematização proposta
na pesquisa, pois, conforme QUEIRÓS,
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(...) as Ciências Sociais possuem um corpus de teorias pré-existentes ao
pesquisador, que este necessita abarcar na maior amplitude possível, tanto
no que diz respeito à compreensão das diversas posturas teóricas
fundamentais, quanto também às teorias especificamente ligadas a um
problema que pretende estudar.
(1992, p.20)

Além da pesquisa de cunho bibliográfico, houve também a opção pela
realização de pesquisa de campo. Esta foi ancorada na abordagem qualitativa, com
o objetivo de realizar um estudo sobre a pedagogia do cinema no ensino jurídico,
especificamente, sob a ótica dos docentes. A eleição da abordagem qualitativa
justifica-se na pesquisa em pauta, pois,

(...) para os “qualitativos” a realidade é uma construção social da qual o
investigador participa e, portanto, os fenômenos só podem ser
compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leve em
consideração os componentes de uma dada situação em suas interações e
influências recíprocas (...)
(...) para os “qualitativos”, conhecedor e conhecido estão sempre em
interação e a influência dos valores é inerente ao processo de investigação.
(ALVES, 1991, p. 54)

Esta investigação qualitativa deu-se por meio de questionário estruturado,
com questões abertas e fechadas, que foi respondido após a aula na qual foram
utilizados trechos de filmes como ferramenta pedagógica, com posterior debate com
os alunos do curso de Direito. O escopo foi o de analisar as opiniões, percepções,
ideias e pensamentos acerca do ensino jurídico atual e sobre a questão da validade
ou não do cinema como ferramenta pedagógica no curso de Direito.13
É importante esclarecer que a opção por questionários estruturados incorre
em algumas consequências de cunho metodológico que precisam ser esclarecidas.
Queiroz elucida que “toda pesquisa leva embutidas em sua formulação as opiniões e
maneiras de pensar de quem a formulou e de quem a realizou” (1992, p. 28). Além
disso, não se pode esquecer que, no caso dos questionários,
13

A coleta de dados foi realizada mediante apresentação e entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1).
Toda documentação para a realização da pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP –, e resultou no
Parecer de n° 462612-11 de 8/12/2011 que aprovou o projeto.

91

(...) o próprio pesquisador, ao construir seu questionário ou seu roteiro,
efetua nesse momento o primeiro corte da realidade, a primeira análise,
assim como delimita, de maneira mais ou menos restrita, o âmbito das
respostas; já está, pois, definindo as sequências em que devem ser
oferecidos os dados pelos informantes (...).
(QUEIROS, 2008, p. 126)

A pesquisa foi realizada em duas instituições particulares de ensino superior.
A primeira instituição, doravante denominada de “instituição A”, é uma faculdade
situada no grande ABC, que detém um público das classes A e B. A outra instituição
pesquisada, doravante denominada “instituição B”, trata-se de um centro
universitário, localizado na cidade de São Paulo, e que atende predominantemente a
alunos da chamada classe C. A pesquisa contou com a participação de 20 sujeitos.
A fim de resguardar a identidade dos alunos de Direito participantes desta
pesquisa e que colaboraram para que este trabalho pudesse ocorrer, eles foram
identificados como sujeito 1, sujeito 2, e assim por diante, até a totalização de 20
sujeitos de pesquisa. Para cada sujeito há a anotação acerca de qual instituição de
ensino superior pesquisada ele pertence.
Os questionários foram respondidos pelos sujeitos pesquisados na instituição
“A” após a participação em um curso de férias, no qual se matricularam
voluntariamente, com a temática Cinema e Direito. Foram exibidos pela
pesquisadora cinco filmes, em cinco aulas distintas, com posterior explicação de
conteúdos temáticos da área jurídica e, ainda, abertura para debate para a
participação dos alunos.
Nesta ocasião, os filmes exibidos, as temáticas explanadas e debatidas na
instituição “A” foram as que adiante seguem:
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TABELA 4 – Filmografia de PARA NEDA
1° FILME: PARA NEDA
Gênero: documentário/drama

Direção: Antony Thomas

Estúdio: HBO

País de origem: EUA

Ano: 2010

Brasil: 2010

Duração: 87 minutos

Sinopse: Em 20 de junho de 2009, Neda Agha-Soltan foi baleada e morta nas ruas de
Teerã, durante o tumulto que se seguiu a disputa presidencial iraniana. Poucas horas depois, as
imagens de seus momentos de morrer, capturadas em telefones celulares, apareceram nas telas dos
computadores em todo mundo, concentrando atenção do mundo em protestos contra as eleições
fraudulentas do Irã. Apresentando cenas inéditas de Neda com amigos e família, assim como um
vídeo exclusivo que registra o dia em que morreu, Para Neda estrou na HBO pouco depois do
aniversário de um ano de sua morte, como um libelo a favor da real Democracia e da verdadeira
paz.

14

Temática abordada: – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres no Irã.

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e dados
adicionais a respeito do Irã como forma de conferir elementos a mais para
enriquecer o debate com os alunos. As informações adicionais incluíram os
seguintes aspectos15:
- Breve histórico do Irã antes da Revolução Islâmica;
- O que causou a Revolução Islâmica;
- A Revolução Islâmica em si e suas consequências para o Irã e para o
mundo;
– As mulheres no Irã, a discriminação e atos de violência que sofrem em
função das leis e das práticas;
- o Poder Judiciário no Irã;
- as questões acerca dos Direitos Humanos no Irã;
- o tratamento recebido pela imprensa;
- o tratamento recebido por fiéis de outras religiões que não a islâmica;
- o tratamento recebido pelos homossexuais;
- denúncias da ONU com relação às violações aos direitos humanos no Irã.

14

http://filmow.com/para-neda-t31443/- acesso em 28/2/2012.
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TABELA 5 – Filmografia de OSAMA
2° FILME: OSAMA
Gênero: drama

Direção: Siddiq Barmak

Estúdio: Barmak Filmes

País de Origem: Afeganistão

Ano: 2003

Brasil: 2004

Duração: 82 minutos

Sinopse: uma garota de 12 anos de idade e sua mãe perdem seus empregos quando o
Talibã fecha o hospital onde elas trabalham. Essa medida faz parte de uma lei que proíbe as
mulheres de saírem de casa sem uma companhia legalmente aceita, ou seja, de homens da família.
Com seu marido e irmãos mortos, não há ninguém para sustentar a casa. Sem saída, a mãe disfarça
a filha de menino. Agora, chamada de Osama, a garota passa a trabalhar para poder comprar
comida e embarca numa jornada perigosa e assustadora, sempre tentando se esconder para que o
Talibã não descubra sua verdadeira identidade. Inspirada numa história real, Osama é a primeira
produção depois da queda do regime Talibã.

16

Temática abordada: discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taleban no
Afeganistão

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e dados
adicionais a respeito do Afeganistão como forma de conferir elementos a mais para
enriquecer o debate com os alunos e para propiciar uma melhor compreensão de
certos aspectos tratados no filme. As informações adicionais incluíram os seguintes
aspectos:
- Breve histórico do Afeganistão incluindo a chegada ao poder do regime
taleban;
– Quem são os talebans, quando governaram, quais seus ideais e que
proibições impuseram à população quando estiveram no poder;
– Quais as proibições e punições do regime taleban para as mulheres;
- A prática da auto-imolação entre as mulheres como um dos sinais mais
cruéis da amplitude das consequências da imposição para elas, por parte do regime
taleban, da interpretação radical dos princípios do Islã;
- As questões sobre a guerra entre Estados Unidos e Afeganistão, as lutas
das mulheres por direitos iguais no governo pós taleban, as questões acerca do
baixo nível de escolaridade do país e foram feitas reflexões sobre a possibilidade de
um retorno do regime taleban após a retirada das tropas americanas no país.

16

http://www.filmesdecinema.com.br/filme-osama-3763/ - acesso em 04/09/2012.
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TABELA 6 – Filmografia de MANDELA – LUTA PELA LIBERDADE
3° FILME: MANDELA – LUTA PELA LIBERDADE
Gênero: drama

Direção: Bille August

Estúdio: Europa Filmes

País de origem: Alemanha / França / Bélgica /
África do Sul / Itália / Inglaterra / Luxemburgo

Ano: 2007

Brasil: 2008

Duração: 140 minutos

Sinopse: A história real de Nelson Mandela, no período de 20 anos que ficou preso, contada
através das memórias de um guarda de prisão racista que teve sua vida completamente alterada
pela convivência com o líder da África do Sul.

17

Temática abordada: discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e dados
adicionais a respeito do Apartheid na África do Sul e de Nelson Mandela como forma
de conferir elementos a mais para enriquecer o debate com os alunos e para
propiciar uma melhor compreensão de certos aspectos tratados no filme. As
informações adicionais incluíram os seguintes aspectos:
- breve histórico do apartheid e suas bases ideológicas;
- introdução do apartheid como política oficial na África do Sul e a nova
legislação que dividiu os habitantes em grupos raciais;
- as principais leis do apartheid e as proibições impostas aos negros e “de
cor”;
- posicionamento oficial da ONU, em 1.962, condenando as práticas racistas
do regime sul-africano;
- medidas que foram tomadas pelo governo sul-africano para o fim do
apartheid e eleição de Nelson Mandela como presidente da África do Sul;
- breve biografia de Nelson Mandela e temas por ele tratados na carta para a
liberdade.

17

http://www.interfilmes.com/filme_19891_mandela.luta.pela.liberdade.html - acesso em 28/2012.
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TABELA 7 – Filmografia de A ONDA
4° FILME: A ONDA
Gênero: drama

Direção: Dennis Gansel

Estúdio: Constantin Film

País de origem: Alemanha

Ano: 2008

Brasil: 2009

Duração: 101 minutos

Sinopse: Rainer Wegner, professor de ensino médio, deve ensinar seus alunos sobre
autocracia. Devido ao desinteresse deles, propõe um experimento que explique na prática os
mecanismos do fascismo e do poder. Wegner se denomina o líder daquele grupo, escolhe o lema
“força pela disciplina” e dá ao movimento o nome de A Onda. Em pouco tempo, os alunos começam
a propagar o poder da unidade e ameaçar os outros. Quando o jogo fica sério, Wegner decide
interrompê-lo. Mas é tarde demais, e a Onda já saiu de seu controle. Baseado em uma história real
ocorrida na Califórnia em 1967.

18

Temática abordada: discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes totalitários

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia,
curiosidades a respeito das filmagens e informações documentais a respeito da
história real em que o filme se baseou. Apresentou, ainda, dados adicionais a
respeito dos regimes totalitários como forma de conferir elementos a mais para
enriquecer o debate com os alunos e para propiciar uma melhor compreensão de
certos aspectos tratados no filme. As informações adicionais incluíram os seguintes
aspectos:
- valores pregados pelos regimes totalitários e características destes
regimes;
- breve explanação sobre fascismo, incluindo suas características, causas
para sua emergência; a Itália fascista;
- breve explanação sobre o nazismo, incluindo suas causas, principais
características ideológicas; a Alemanha nazista;
- ideologias fascistas em outros contextos como Ku Klux Klan, genocídios e
fundamentalismo religioso, entre outros;
- análise das reflexões do filósofo Theodor Adorno no sentido de como
evitar-se o que leva aos fenômenos de massificação, intolerância e fanatismo do ser
humano.

18

http://www.cineplayers.com/filme.php?id=4957 – acesso em 28/2012.
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TABELA 8 – Filmografia de A MORTE INVENTADA
5° FILME: A MORTE INVENTADA
Gênero: documentário

Direção: Alan Minas

Estúdio: Caraminhola Produções

País de origem: Brasil

Ano: 2009

Duração: 80 minutos

Brasil: 2009

Sinopse: o filme revela o drama de pais e filhos que tiveram seus elos rompidos por uma
separação conjugal mal conduzida, vítimas da Alienação Parental. Os pais testemunham seus
sentimentos diante da distância por anos de afastamento de seus filhos. Os filhos que na infância
sofreram com esse tipo de abuso revelam de forma contundente como a alienação parental interferiu
em suas formações, em seus relacionamentos sociais e, sobretudo, na relação com o genitor
alienado. O filme também apresenta profissionais de Direito, Psicologia e Serviço Social, que
discorrem sobre as causas, condições e soluções da questão.

19

Temática abordada: discussão sobre alienação parental, com base na legislação brasileira e no
Direito Comparado

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e
dados adicionais a respeito da alienação parental como forma de conferir elementos
a mais para enriquecer o debate com os alunos e para propiciar uma melhor
compreensão de certos aspectos tratados no filme. As informações adicionais
incluíram os seguintes aspectos:
- a Lei da Alienação Parental no Brasil – Lei n° 12.318/2010;
- definição de Síndrome da Alienação Parental;
- fatores que desencadeiam a Síndrome da Alienação Parental;
- comportamentos que caracterizam a Síndrome da Alienação Parental;
- implantação de falsas memórias;
- consequências da Síndrome da Alienação Parental para o menor ou
adolescente vítima;
- A Síndrome da Alienação Parental e a Constituição Federal de 1.988;
- diferenciação entre alienação parental e síndrome da alienação parental.
Na instituição “B” a pesquisa foi conduzida em duas aulas distintas de Direito
Internacional Público para duas turmas do Curso de Direito. Nestas aulas, a
pesquisadora utilizou-se dos filmes abaixo para contextualizar conteúdos referentes
à disciplina de Direito Internacional Público para o semestre letivo que os alunos
pesquisados estavam cursando.

19

http://www.amorteinventada.com.br/ - acesso em 04/09/2012.
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TABELA 9 – Filmografia de O JULGAMENTO DE NUREMBERG
1° FILME: O JULGAMENTO DE NUREMBERG
Gênero: drama

Direção: Yves Simoneau

Estúdio: Warner Home Vídeo

País de origem: Canadá/EUA

Ano: 2009

Duração: 169 minutos

Brasil: 2009

Sinopse: com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados reuniram-se em
Nuremberg, na Alemanha, para decidirem o destino dos oficiais nazistas, julgados por seus bárbaros
crimes, cometidos nos campos de concentração, em nome da loucura do III Reich. Entre eles está o
notório Herman Goering. Com os ombros pesados pela responsabilidade e todos os olhos do mundo
voltados para aquela corte, o promotor Robert Jackson, questiona os direitos dos acusados. É como
fazer valer a justiça no mais importante julgamento da história. Com ricos detalhes sobre O
Julgamento de Nuremberg, este filme manteve-se fiel até às transcrições das fitas gravadas na corte,
aqui também reproduzida fielmente. Todo o drama e dilema dos acusadores foram minuciosamente
recriados nesta produção.

20

Temática abordada: personalidade internacional

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e dados
adicionais a respeito do Tribunal Penal Internacional como forma de conferir
elementos a mais para enriquecer o debate com os alunos e para propiciar uma
melhor compreensão de certos aspectos tratados no filme. As informações
adicionais incluíram os seguintes aspectos:
- evolução dos tribunais internacionais
- Tribunal de Nuremberg, sua criação, funcionamento, características,
críticas recebidas, grande contribuição;
- Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, sua criação, funcionamento,
composição, críticas recebidas e contribuições;
- Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sua criação, funcionamento,
composição, críticas recebidas e contribuições, especialmente com relação à
definição do crime de genocídio;
- Tribunal Penal Internacional Permanente, sua criação, entrada em vigor,
personalidade jurídica, competência, jurisdição, composição;
- aspectos controversos do Tribunal Penal Internacional Permanente e a
legislação brasileira.
20

http://www.interfilmes.com/filme_16716_o.julgamento.de.nuremberg.html - acesso em 28/2/2012.
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TABELA 10 – Filmografia de PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO
2° FILME: PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO
Gênero: documentário

Direção: Justine Shapiro, B.Z. Goldberg, Carlos
Bolado

Estúdio: Independent Television Service

País de origem: Estados Unidos

Ano: 2001

Duração: 105 minutos

Brasil: 2002

Sinopse: documentário que retrata a história de sete crianças israelenses e palestinas em
Jerusalém. Apesar de morarem no mesmo lugar, elas vivem em mundos completamente distintos,
separados por diferenças religiosas. Com idades entre 8 e 13 anos, raramente elas falam por si
mesmas e estão isoladas pelo medo. Neste filme, suas histórias oferecem uma nova e emocionante
perspectiva sobre o conflito no Oriente Médio.

21

Temática abordada: discussão sobre a cronologia e possíveis rumos do conflito entre Israel e
Palestina

Após a exibição do filme, a pesquisadora apresentou a filmografia e dados
adicionais a respeito do conflito entre Israel e Palestina, incluindo a apresentação de
mapas e estatísticas, como forma de conferir elementos a mais para enriquecer o
debate com os alunos e para propiciar uma melhor compreensão de certos aspectos
tratados no filme. As informações adicionais incluíram os seguintes aspectos:
- quem são os judeus e quem são os árabes;
- breve cronologia dos conflitos entre israelenses e palestinos, incluindo o
primeiro projeto de um Estado judeu na antiga pátria dos hebreus, aprovação por
parte da ONU da Resolução sobre a partilha da Palestina para a criação do Estado
de Israel, as guerras que se sucederam na região após a proclamação do Estado de
Israel; a criação da Organização para a Libertação da Palestina com o objetivo de
criar um Estado próprio, os acordos que tentaram por fim ao conflito entre Israel e
Palestina;
- possíveis soluções para este conflito.

A seguir apresentaremos e discutiremos, juntamente com os teóricos, a
opinião dos alunos acerca destas aulas, opinião esta obtida através do já referido
questionário estruturado.

21

http://www.grupoestacao.com.br/distribuidora/filmesdoestacao/promises.htm acesso em 28/2/2012.
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3.2. OPINIÕES DOS ALUNOS SOBRE O ENSINO JURÍDICO E O USO DO
CINEMA EM SALA DE
Os questionários respondidos contaram com 15 perguntas estruturadas,
sendo que em algumas delas abriu-se a opção para o pesquisado justificar a
escolha de sua resposta. Nas perguntas 1 e 2 o objetivo foi o de pesquisar quanto
ao ensino jurídico que está sendo ministrado nas instituições pesquisadas, a
dinâmica das aulas e a atuação docente. As perguntas de 3 a 7 tiveram o escopo de
investigar qual o papel que o cinema e as artes em geral desempenham na
formação dos pesquisados. Por fim, as perguntas 9 a 15 focaram-se nas questões
que dizem respeito à opinião dos pesquisados quanto à utilização do cinema como
ferramenta pedagógica no curso de Direito.
Ao elaborar os questionários, busquei ser reflexiva e crítica (André, 2001, p.
31), e desprovida da intenção de, por meio dos resultados, ditar novas práticas
pedagógicas para os cursos de Direito. A ideia é contribuir minimamente para que se
pense em alternativas pedagógicas que atendam não apenas à legislação atual
mas, principalmente, que se voltem a formação do pensamento complexo dos
docentes, privilegiando-se a trans e interdisciplinaridade.
Metodologicamente, para o estudo acerca dos questionários, fiz a opção
pela análise de conteúdo, por julgar ser esta a mais adequada para uma inferência a
respeito dos já explanados objetivos da pesquisa.
(...) a análise de conteúdo trabalha a palavra, quer dizer, a prática da língua
realizada por emissores identificáveis. Retomando a metáfora do jogo de
xadrez utilizada por F. de Saussure, a linguística não procura saber o que
significa uma parte, antes tentando descrever quais as regras que tornam
possível toda a parte. A linguística estabelecendo manual do jogo da língua;
a análise de conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente do
jogo num momento determinado, com o contributo das partes observáveis.
(BARDIN, 1977, p. 43)

A metodologia da análise de conteúdo também oferece um aspecto muito
importante: a possibilidade da organização de categorias de análise. Franco (2008)
considera estas categorias o “ponto crucial” desta metodologia.
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As categorias vão sendo criadas, à medida que surgem nas respostas, para
depois serem interpretadas à luz das teorias explicativas. Em outras
palavras, o conteúdo que emerge do discurso é comparado com algum tipo
de teoria. Infere-se, pois, das diferentes “falas”, diferentes concepções de
mundo, de sociedade (...)
(FRANCO, 2008, p. 54)

É por meio da análise de conteúdo que se pode analisar a mensagem em si
(BARDIN, 1977, p. 134), a qual os pesquisados desejaram passar quando
respondendo

aos

questionários.

Evidentemente,

nesta

metodologia

e,

principalmente, nesta pesquisa que foi conduzida nos moldes de pesquisa-ação, não
podemos deixar de considerar os lugares ocupados na dialética entre os sujeitos
participantes, alunos do curso de Direito, e da pesquisadora, que ainda que não
estando como professora dos pesquisados naquele semestre quando a pesquisa
ocorreu, ocupa a posição de docente, titular ou convidada, em ambas as instituições
pesquisadas.

O discurso está situado e determinado não só pelo referente como pela
posição do emissor nas relações de força e também pela sua relação com o
receptor. O emissor e o receptor do discurso correspondem a lugares
determinados na estrutura de uma formação social.
(BARDIN, 1977, P. 214)

Tecidas estas considerações, passaremos a análise em si dos questionários,
o que será feito por meio de três categorias, analisadas separadamente, a fim de
que seja possibilitado um comparativo com as teorias que embasam cada assunto
abordado.

3.3.1. O ensino no curso jurídico, dinâmica das aulas e didática docente
A primeira categoria que se analisará diz respeito às perguntas 1 e 2 do
questionário que se referem às questões relativas ao ensino jurídico, à dinâmica das
aulas e à didática docente. O objetivo foi o de auferir a percepção dos alunos dos
cursos de Direito de ambas as instituições com relação a estes assuntos. Assim, o
quadro abaixo demonstra os resultados obtidos para a pergunta 1.
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Pergunta 1: Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas
uma resposta)
TABELA 11 – Respostas Pergunta 1 do Questionário
Opções de Respostas

Instituição A

Instituição B

Focado para a minha formação técnica na área do Direito em
que pretendo atuar e focado em minhas competências para
ser aprovado no exame da OAB

2

0

Focado em minha formação humanística e cidadã

0

3

Focado em minha formação técnica na área do Direito em
que pretendo atuar e focado em minha formação humanística
e cidadã

8

6

Do resultado acima, depreende-se que, embora sendo a minoria, os alunos
da instituição A ainda percebem alguma forma de ensino bancário. Por outro lado,
nenhum aluno da instituição B escolheu a primeira alternativa e 2 escolheram
especificamente a resposta que se atenta apenas à formação humanística e cidadã
como foco principal do curso. A maioria dos alunos pesquisados entendeu que o
curso de Direito que frequentam está focado tanto na formação técnica das áreas
jurídicas quando na formação humanística e cidadã.
Desta forma, infere-se que a Resolução CNE/CES 09/04, ao menos nas
duas instituições pesquisadas, gerou um

determinado

impacto e alguma

transformação, seja nos currículos (o que não foi objeto da presente pesquisa) seja
na atuação docente, de forma que os docentes pudessem perceber um novo
paradigma no ensino jurídico, já ocorrendo nestas instituições. Assim, observa-se
que as duas instituições estão, de certo modo, mobilizando-se para reformular seus
projetos pedagógicos de forma a contemplar o ensino humanístico e crítico, o que
vem de encontro com as lições de SANTOS & MORAIS,

A sala de aula, na atual concepção, deixa de se constituir em ponto único
de convergência do ensino jurídico, transformando-se em ponto de partida
de um processo qualificado de aprendizagem, num espaço dialógico e
privilegiado para a implementação da racionalidade reflexiva, enquanto
aporte valorativo para o novo operador jurídico. (2007, p. 98)
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Na pergunta 2 os alunos tiveram a oportunidade de promover uma
rápida avaliação acerca da atuação pedagógica de seus docentes. Como já narrado
anteriormente, “(...) os Cursos de Direito, tradicionalmente, não produzem ensino,
apenas reproduzem” (SANTOS & MORAIS, 2007, p.99). A pesquisa realizada reflete
que o ensino bancário, as aulas discursivas, embora mais dialógicas, ainda
predominam nas instituições pesquisadas.

Pergunta 2: Em relação à dinâmica das aulas, como você avalia os professores do
curso de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)

TABELA 12 – Respostas Pergunta 2 do Questionário
Alternativas de Respostas

Instituição A

Instituição B

Dinâmicos, trazendo com frequência novas tecnologias e
situações culturais (literatura, cinema, teatro, etc) para a sala
de aula, como elementos para ajudar no ensino dos
conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação
ativa dos alunos.

2

6

Voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no
giz e lousa, com pouca participação ativa dos alunos),
comportando-se como os únicos detentores do saber e que
estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.

3

0

Voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no
giz e lousa), mas que convidam os alunos a terem uma
participação ativa nas aulas, embora compreendam que o
papel do professor é o de transmitir conhecimentos técnicos.

5

3

Conforme se observa, nenhum aluno na instituição B assinalou a resposta
que reflete estar recebendo a mera e simples reprodução do saber instituído
(SANTOS & MORAIS, 2007, p. 99) e o ensino puramente tecnicista, sendo que seis
deles entendem que seus professores são dinâmicos e, com frequência, inserem
novas tecnologias e situações culturais em suas aulas como apoio para o ensino dos
conteúdos, estimulando seus alunos a participarem ativamente da aula. Entretanto,
três em 10 sujeitos pesquisados da instituição A entenderam que estão diante de um
ensino bancário, “onde o conhecimento é oferecido como um produto final”
(SANTOS & MORAIS, 2007, p. 85). Percebe-se que,
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As faculdades de Direito, por sua vez, funcionam como meros centros de
transmissão de conhecimento jurídico oficial e não, propriamente, como
centros de produção e criação do conhecimento jurídico.
(...) O professor fala de códigos e o aluno aprende (quando aprende) em
códigos.
(BASTOS, 1998, P. 293)

E BASTOS continua seu raciocínio:

O ensino das disciplinas jurídicas no Brasil está, basicamente, dominado
por duas tendências: de um lado: o ensino excessivamente dogmático,
desvinculado das outras dimensões do conhecimento que fazem referência
ao homem e à sociedade e, do outro, o ensino abstrato do Direito, que está
cada vez mais desvinculado da dinâmica da realidade social. (1998, p.
292/293)

Além do acima narrado, a resposta escolhida por estes três alunos da
instituição A demonstra que ainda persiste, em algum grau, a “prepotência
acadêmica” (SANTOS & MORAIS, 2007, p. 84) do docente e nota-se que, de certa
forma, “(...) predomina um pensamento jurídico nada propenso à aceitação do
Direito como um instrumento apto para criar o terreno histórico e político da
transformação social” (WARAT, 1994, p. 26). Assim, podemos perceber que no
ensino jurídico, embora evidenciemos mudanças e progressos, conforme assinalado
pelos próprios alunos da instituição B, ainda permanece, de certa forma, o
paradigma padrão da prática educativa que, para LIPMAN, são os seguintes:

1) A educação consiste na transmissão de conhecimentos daqueles que
sabem para aqueles que não sabem.
2) Os conhecimentos referem-se ao mundo, e o nosso conhecimento acerca
do mundo é inequívoco, explicável e não ambíguo.
3) Os conhecimentos são distribuídos entre as disciplinas que não são
coincidentes e que juntas completam o universo a ser conhecido.
4) O professor desempenha um papel que lhes confere autoridade no
processo educacional, pois somente se os professores tiverem
conhecimentos é que os alunos podem aprender o que sabem.
5) Os alunos adquirem conhecimentos por intermédio da absorção de
informações, i.e., de dados sobre assuntos específicos; uma mente bem
educada é uma mente bem estruturada. (1995, p. 28/29)
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E, de acordo com o resultado desta pesquisa, nota-se que o paradigma
padrão ainda permeia o ensino jurídico, pois, na opinião dos sujeitos pesquisados,
principalmente na instituição A, o legalismo, a dogmática e o tecnicismo predominam
na atividade docente, mesmo quando há algum momento dialógico em sala de aula.
Ou seja, o discurso de poder do professor de Direito ainda predomina:

Amparado numa tradição de utopias fracassadas, o professor de Direito
encena seu amor vencido pela lei, em nome de um conjunto atrofiado de
valores. Empolgado de fracassos, organiza um simulacro discursivo que
empresta um princípio soberano de enunciação para guardar segredo de
uma submissão sublimada ao poder.
(...) Na sala de aula, estudantes e professores estimulam-se reciprocamente
para instalar-se confortavelmente na servidão das vozes instituídas.
Aprendem a operar com uma ordem simbólica que unicamente reconhece
máscaras para negar as ressonâncias da autonomia, para assegurar a
inscrição do poder na linguagem e para reforçar a opacidade da dominação.
É preciso reconhecer que o ensino de direito quase nunca se situa como
resposta superadora da opressão instituída e, muito menos, como atitude
antecipatória do devir totalitário e do negro futuro da condição humana.
(WARAT, 1997, p. 42/43)

Ainda, conforme já narrado anteriormente, há necessidade que o ensino
jurídico afaste-se desta fetichização do direito, que, nas palavras de WARAT (1995,
p. 91) convertem o “discurso jurídico em um mito”. Nas aulas de Direito, requer-se
que haja uma problematização da lei e do fenômeno jurídico, além de um ensino
voltado à formação humanística, privilegiando o pensamento crítico e indagador. Há
que se considerar a importância da formação integral do bacharel de Direito e
compreender-se que reduzir o papel das faculdades jurídicas em puro treino
profissional, conforme argumenta FREIRE (1996, p. 115), fortalece a maneira
autoritária de falar de cima para baixo e promove a ingenuidade para a criticidade
(FREIRE, 1996, p. 32), prática esta que desrespeita a autonomia e a dignidade dos
acadêmicos (FREIRE, 1996, p. 59).
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3.3.2. O cinema como opção cultural dos alunos:
A segunda categoria de perguntas a serem analisadas refere-se à vida
cultural dos pesquisados acerca de qual a forma de expressão artística tem maior
influência no que tange à contribuição para a sua formação acadêmica; com que
frequência vão ao cinema ou assistem a filmes, que critério utilizam na escolha dos
filmes a que assistem e qual o gênero favorito de filme. O objetivo foi traçar um perfil
quanto ao papel que o cinema e os filmes ocupam no universo dos alunos.
O quadro abaixo demonstra as respostas dos alunos pesquisados para a
pergunta 4:

Pergunta 4: Que forma de expressão artística tem maior influência em relação à
contribuição para sua formação acadêmica? (assinale apenas uma resposta)

TABELA 13 – Respostas Pergunta 4 do Questionário
Alternativas de
Respostas

Instituição A

Instituição B

Cinema

9

9

Música

0

0

Exposições

0

1

Teatro

1

0

Complementarmente, perguntou-se a seguir:

Pergunta 5: com que frequência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale
apenas uma resposta)
TABELA 14 – Respostas Pergunta 5 do Questionário
Alternativas de
Respostas

Instituição A

Instituição B

Toda a semana

6

4

Uma vez por mês

3

6

Uma vez por semestre

1

0

Uma vez por ano

0

0

Nunca

0

0
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Depreende-se da análise das respostas dos pesquisados que a maioria
indicou o cinema como sendo a expressão artística de maior influência em sua
formação acadêmica, indicando que, ao menos uma vez ao mês, quando não toda a
semana, vão ao cinema ou assistem a filmes.
Isto denota que o cinema “se tornou uma arte universal, como nenhuma outra
jamais conseguiu ser” (DUARTE, 2009, p. 33), ou seja:
Diferentemente da escrita, cuja compreensão pressupõe domínio pleno de
códigos e estruturas gramaticais convencionados, a linguagem do cinema
está ao alcance de todos e não precisa ser ensinada, sobretudo em
sociedades audiovisuais, em que a habilidade para interpretar os códigos e
signos próprios dessa forma de narrar é desenvolvida desde muito cedo. A
maior parte de nós aprende a ver filmes pela experiência, ou seja, vendo
(na telona ou na telinha) e conversando sobre eles com outros
espectadores.
(DUARTE, 2009, p. 33/34)

Ressalta-se que a peculiaridade do cinema reside-se no fato de que, “além de
fazer parte do complexo da comunicação e cultura de massa, também faz parte da
indústria do lazer e (...) constitui ainda obra de arte coletiva e tecnicamente
sofisticada”. (NAPOLITANO, 2010, p. 14).
Nas perguntas 6 (Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha
dos filmes a que assiste) e 7 ( Qual o seu gênero favorito de filme), os pesquisados
demonstram seus critérios de escolhas e suas preferências, e tais perguntas
integraram o questionário apenas como forma de conhecer melhor o perfil dos
alunos para que a pesquisadora pudesse avaliar se os gêneros de filmes escolhidos
estavam adequados ao gosto dos pesquisados, intencionando auxiliar na escolha de
filmes para próximas aulas ou cursos.
3.3.3. O caráter pedagógico dos filmes e a percepção dos alunos com relação às
aulas em que foram utilizados filmes
A terceira categoria que se analisará diz respeito às perguntas de 8 a 15 do
questionário que se referem às questões relativas a opinião dos alunos quanto ao
caráter pedagógico dos filmes que foram exibidos na pesquisa de campo. Muitas
destas perguntas ofereceram aos pesquisados a oportunidade de justificarem a
alternativa escolhida e, com isso, o intuito da pesquisadora foi o de coletar dados
mais aprofundados e que contribuíssem para uma melhor compreensão das
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informações obtidas nesta pesquisa. O objetivo foi o de auferir a percepção dos
alunos dos cursos de Direito de ambas as instituições com relação ao entendimento
de que os filmes têm caráter pedagógico; se houve alguma contribuição por meio
dos trechos exibidos para a compreensão do tema proposto, para a ampliação de
conhecimento de mundo e formação do seu pensamento crítico, bem como
avaliação mais ampla desta prática pedagógica pelos pesquisados. O quadro abaixo
demonstra os resultados obtidos para a pergunta 8.
8. Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
TABELA 15 – Respostas Pergunta 8 do Questionário
Alternativas de
Respostas

Instituição A

Instituição B

SIM

6

7

NÃO

0

0

DEPENDE

4

3

O quadro acima demonstra que dos 10 sujeitos pesquisados em cada
instituição, nenhum respondeu que os filmes não possuem caráter pedagógico. Da
instituição A, seis alunos responderam que sim, ou seja, que os filmes têm caráter
pedagógico e quatro alunos responderam que depende. Da instituição B, sete
alunos pesquisados responderam que os filmes têm sim caráter pedagógico e três
responderam que depende.
Interessante observar algumas justificativas apresentadas por alguns dos
sujeitos pesquisados às alternativas que escolheram para esta pergunta. Entre os
pesquisados que responderam SIM a pergunta proposta, ressaltam-se as seguintes
justificativas:
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TABELA 16 – Justificativas da Pergunta 8 com resposta “SIM”
SUJEITO PESQUISADO

JUSTIFICATIVA APRESENTADA NA ESCOLHA DA RESPOSTA
“SIM” PARA A QUESTÃO 8

Sujeito 2

“Acredito que todo conhecimento independente do meio vem a fazer
parte de nosso arcabouço particular perante as situações.” (sic)

Sujeito 4

“Principalmente os históricos. As pessoas costumam se identificar
com os filmes. Através dos filmes se consegue mudar a opinião das
pessoas sobre determinado assunto.” (sic)

Sujeito 5

“Em todo e qualquer filme, sempre haverá uma situação que levará
o espectador a reflexão sobre os acontecimentos narrados e que
invariavelmente ensinarão algo novo.” (sic)

Sujeito 10

“Esta percepção aumentou diante das aulas ministradas neste curso
de férias, que me fez refletir sobre cada um dos temas abordados.”
(sic)

Sujeito 16

“Para fazermos juízos de valores e discutir sobre tal assunto é
necessário conhecimentos básicos, os quais são trazidos muitas
vezes pelos filmes.” (sic)

Sujeito 19

“Pois podem ajudar e muito na compreensão de determinadas
situações e momentos históricos pelos alunos.” (sic)

Entre os sujeitos pesquisados que responderam que o caráter pedagógico
dos filmes DEPENDE, destacam-se as justificativas abaixo:

TABELA 17 – Justificativas da Pergunta 8 com resposta “DEPENDE”
SUJEITO

JUSTIFICATIVA APRESENTADA NA ESCOLHA DA RESPOSTA
“DEPENDE” PARA A QUESTÃO 8

Sujeito 6

“Em sua maioria acredito que os filmes têm, sim, um caráter pedagógico, mas
infelizmente não podemos dizer isso de todos os filmes.” (sic)

Sujeito 8

“É um fato que muitos filmes têm a qualidade de trazer algo a mais, porém em
muitos casos tratam de entretenimento banal.” (sic)

Sujeito 12

“Depende do tipo de filme. Os documentários se encaixam melhor no papel
pedagógico. Já um filme de ação/ficção é mais para relaxar.” (sic)

Sujeito 15

“Filmes bons, de conteúdo, com temáticas interessantes e apropriadas para a
sala de aula influenciam alunos e ensinam a matéria a ser abordada pelos
professores.” (sic)

Conforme visto anteriormente, o cinema, ou os filmes, fazem parte da cultura
de massa e da indústria do lazer (NAPOLITANO, 2010, p. 14) e esta afirmação está
corroborada no subitem 3.3.2, onde se mostra que os pesquisados assistem a filmes
com certa assiduidade e que possuem uma relação empática com a sétima arte.
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Posto isto, observa-se que a maioria dos sujeitos pesquisados respondeu
que SIM no sentido dos filmes serem pedagógicos, além de entretenimento. Estas
respostas vêm de encontro às palavras de DUARTE para quem o cinema é uma
prática eminentemente pedagógica:
(...) o cinema atua como elemento aglutinador e como fonte inequívoca de
conhecimento, de formação e de informação, configurando-se, assim, como
uma prática “eminentemente pedagógica”.
(DUARTE, 2009, p. 67)

Chama a atenção o fato de os sujeitos terem justificado suas respostas SIM
à questão 8 do questionário, no sentido de compreenderem que o cinema como
pedagogia tem o condão de funcionar como contextualizador de saberes e como
auxiliador na compreensão do que está sendo ensinado. Mas, conforme alerta
NAPOLITANO (2010, p. 28),
O importante é não ficar apenas no filme como “ilustração”, mas usar
criticamente a narrativa e as representações fílmicas como elementos
propulsores de pesquisas e debates temáticos.

Ou seja, o filme pode ser utilizado como um texto-gerador (NAPOLITANO,
2010, p. 28) de um debate e da problematização de temas abordados.
Os sujeitos pesquisados que responderam que o caráter pedagógico
DEPENDE, via de regra, em suas justificativas, relacionaram esta dependência ao
tipo e gênero de filme a ser exibido. Neste aspecto, nos parece importante frisar que,
de fato, o professor, ao escolher filmes para incluir em sua prática pedagógica, deve
levar em conta a adequação deste à temática que pretende abordar, à reflexão que
pretende propor e aos objetivos que pretende alcançar (NAPOLITANO, 2010, p. 16).
Ou seja, conforme argumenta DUARTE, 2009, p. 71, “o filme não tem valor por ele
mesmo ou pelo que representa no contexto da produção cinematográfica como um
todo; vale pelo uso que podemos ou não fazer dele em nossa prática pedagógica”.
Do ponto de vista do ensino jurídico, FALCÃO (2007, p. 9) manifesta-se no
sentido de esclarecer que “o cinema é direito também, é material de aula, é
instrumento didático”.
Passaremos a análise da próxima pergunta que será feita conjuntamente
com a análise das perguntas 11 e 12, pois estas últimas estão em estreita conexão
com a primeira. O quadro a seguir demonstra as respostas obtidas para a pergunta
9:
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Pergunta 9: Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e
das discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
TABELA 18 – Respostas Pergunta 9 do Questionário
Alternativas
de Respostas

Instituição A

Instituição B

Sim

10

10

Não

0

0

Não sei

0

0

Como se pode observar, 100% dos alunos pesquisados respondeu que
houve alguma contribuição, por meio do filme e do debate que se seguiu, para a
compreensão do tema proposto para aquela aula. Foram instados a justificarem as
suas respostas e chamam atenção os seguintes argumentos apresentados:
TABELA 19 – Justificativas Pergunta 9
Sujeito

Justificativa

Sujeito 1

Com a exibição dos filmes/documentários mais a discussão mais a explicação da
professora, houve melhor compreensão tanto técnica quanto pessoal. (sic)

Sujeito 3

Sim, contribuição essa que gerou debate, com auxílio da turma totalmente envolvida,
podendo discutir até mesmo sobre temas contemporâneos. (sic)

Sujeito 5

Os filmes apresentados são de extrema importância para a complementação da
discussão sobre o tema proposto, agindo como material de introdução e ilustrando o
assunto debatido. (sic)

Sujeito 6

Muitas vezes o tema abordado não me era de grande conhecimento, e as aulas
ajudaram a entendê-lo e até desmistificá-lo. (sic)

Sujeito 9

Principalmente nos documentários, nós vemos a realidade até então muitas vezes
desconhecida e nos faz indagar questões relativas a direitos humanos e nosso cenário
presente no país. (sic)

Sujeito 10

A exibição dos filmes e documentários foi essencial para a compreensão, pois me
colocou “dentro” da situação. Me senti mais a vontade para discutir o tema. (sic)

Sujeito 13

Além do documentário ser muito interessante, fazendo com que o aluno fique atento, a
professora contribuiu no final com a parte histórica, trazendo os principais
acontecimentos. (sic)

Sujeito 14

O tema é de difícil compreensão (Israelenses x Palestinos), sempre faço confusão. O
filme ilustra bem. Acrescidas às explicações ajuda na compreensão e entendimento.
Visualiza-se melhor. (sic)

Sujeito 15

A contribuição dos trechos exibidos em sala de aula foi extremamente importante para o
conhecimento da matéria e familiarização do assunto. (sic)

Sujeito 17

Conforme já falado, a ilustração facilita a compreensão. (sic)

Sujeito 18

Com a exibição do filme de hoje eu pude compreender realmente os trechos do filme.
Com a elucidação da professora ao fim da aula, pois já assisti a esse filme 5 vezes e não
adquiri o conhecimento que hoje tive. (sic)
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Na pergunta 11 da pesquisa, foi questionado sobre a avaliação que os
alunos fizeram desta prática pedagógica, especialmente nas aulas de Direito
Internacional, pois esta é uma das disciplinas que a pesquisadora ministra nas
instituições de ensino superior em que leciona. Por este motivo, desejou auferir,
especificamente, a opinião dos pesquisados acerca do cinema como elemento para
contextualizar os temas das aulas e dos debates nesta área. Segue-se abaixo o
quadro demonstrativo das respostas obtidas:

TABELA 20 – Respostas Pergunta 11 do Questionário
Alternativa de
Respostas

Instituição A

Instituição B

Excelente

10

9

Boa

0

1

Ruim

0

0

Como se pode verificar, dos 20 alunos pesquisados, 19 entendem como
excelente esta prática pedagógica para a contextualização de temas de aulas e
debates sobre Direito Internacional, e apenas um entende como boa.
Já a pergunta 12 solicitou aos pesquisados que justificassem sua escolha à
pergunta anterior. Das respostas, destacam-se as que adiante se seguem:
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TABELA 21 – Justificativas Pergunta 12 do Questionário
Sujeito

Justificativa

Sujeito 1

O uso do cinema é um incentivo a mais e uma forma que facilita a compreensão dos
temas. (sic)

Sujeito 2

Os “links” criados entre o real e o acadêmico fazem com que compreendemos não 1 ponto
isolado, mas a totalidade dos assuntos discutidos. (sic)

Sujeito 3

Esta prática desenvolve o pensamento crítico e debates construtivos para chegarmos a
uma compreensão. (sic)

Sujeito 4

O cinema consegue captar integralmente a atenção do expectador, conseguindo transmitir
em quase sua totalidade a mensagem, diferentemente do aprendizado de lousa e giz, que
é mais estático e não tão dinâmico como no cinema. (sic)

Sujeito 5

Por meio dos filmes é permitido o contato com temas e realidades das mais diversas,
necessárias ao estudo do direito, e que de outra forma não teríamos contato. (sic)

Sujeito 6

Acredito que quando os temas e filmes são escolhidos da forma adequada, como foi o
caso, são a forma ideal de passar certos assuntos que tange a disciplina mencionada.

(sic)
Sujeito 7

Filmes são ilustrativos e mexem com o lado mais emocional de cada um de nós,
facilitando assim a compreensão. (sic)

Sujeito 10

Seria muito interessante se este tipo de método fosse mais abordado, vez que deixam os
alunos muito mais interessados e críticos (vontade de discutir). (sic)

Sujeito 11

A transmissão de um filme em sala de aula se traduz noutra forma de transmissão de
conhecimento e, ademais, não é cansativo. (sic)

Sujeito 12

Todas as matérias do curso de Direito deveriam passar filmes pertinentes à matéria dada.
Com relação a esta aula, o filme foi um complemento, pois o aluno consegue visualizar, ou
melhor, contextualizar o que aprendeu. O filme é uma continuação da matéria. (sic)

Sujeito 13

O direito internacional é uma disciplina difícil, pois faz uma viagem ao mundo, como são
os costumes, a parte histórica, territorial e normativa. Quando usa o cinema como
ferramenta de apoio, faz com que a aula se torne mais dinâmica e traz a oportunidade de
interagir com debates. (sic)

Sujeito 14

O cinema auxilia na visualização de uma teoria. Quando se trata de Direito Internacional
se faz necessário já que trata de culturas e interesses tão distintos. (sic)

Sujeito 15

Através dos filmes relacionados ao direito internacional compreendi melhor o tema
abordado e me sensibilizei em determinadas situações. (sic)

Sujeito 17

A aula fica mais dinâmica. Como todos os alunos assistiram ao filme, o debate sobre o
assunto fica mais rico. (sic)

Sujeito 19

Torna as aulas mais estimulantes, e faz a aula ficar mais interessante. (sic)

Sujeito 20

São “exemplos práticos” facilitando o entendimento da matéria. (sic)

As respostas dadas às questões 9, 11 e 12 denotam que a riqueza e a
polissemia da linguagem cinematográfica (DUARTE, 2009, p. 85) permitem aos
alunos que acessem novos conhecimentos e que a estes sejam somados os seus
conhecimentos prévios, por meio de um sofisticado exercício operacional da
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inteligência que propicia analogias, desenvolvimento da autonomia intelectual e da
inserção na vida cultural e social (LINHARES, 2013, p. 2). Ou seja, os alunos
pesquisados entenderam que, por meio do cinema, houve a apresentação de uma
forma de “realidade”, uma contextualização dos assuntos abordados, uma
visualização da teoria, uma sensibilização para determinados temas. E BARBOSA,
in FRIAÇA ressalta a importância na contextualização no processo de ensinoaprendizagem dizendo que:

A aprendizagem deve partir de uma série de acontecimentos nos quais o
sujeito aprendendo tomou parte. A contextualização insere o educando na
realidade, que se torna acessível ao seu conhecimento.
Nesse sentido, deve-se tomar como ponto de partida não mais a teoria, mas
a própria realidade. A construção do conhecimento deve partir das coisas e
dos problemas, pois o ser humano é feito daquilo que ele faz.
(2005, p. 372)

“O cinema é também instrumento de informação” (LACERDA, 2007, p. 15) e
é um instrumento de aprendizagem que dá ao aluno uma condição de intensa
interação e participação (DUARTE, 2009, p. 16). Neste sentido:

O cinema atua como recurso motivacional para a expansão dos
conhecimentos e seus campos de estudo. A realidade é múltipla e o jurista
deve fazer uma reflexão diversificada sobre essa realidade em termos
jurídicos, a qual admite diversos modos de concepção.
De outro lado, o cinema pode ser considerado uma ferramenta para fixar o
aprendizado teórico. A teoria jurídica, por ser extremamente abstrata,
constitui-se numa disciplina árida, com pouco atrativo para os alunos. O
cinema, por seu turno, vem suprir uma metodologia para transmissão do
conhecimento de forma mais leve, cuja aprendizagem se torna mais
prazerosa, e portanto, com melhor fixação.
(SOUZA & NASCIMENTO, 2010, p. 1844) – grifos nossos

As justificativas que os alunos apresentaram para suas respostas a estas
perguntas do questionário revelam também que os debates mediados pela
professora, ora pesquisadora, ocuparam um papel importante para que pudessem
processar e compreender os conteúdos propostos. Ou seja, os alunos pesquisados
enfatizaram que esta prática pedagógica como um todo - assistir a filmes e depois
debater com os colegas, com a mediação da professora - contribuiu no sentido de
que houvesse uma aprendizagem significativa, que é considerada como sendo
aquela que
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(...) envolve a articulação do novo com o já existente; envolve a criação de
um sentido para o aprendido em função do já conhecido. Enquanto na
simples memorização, isto é, no ato de decorar, o novo conceito não se
articula aos anteriores, não se integra à visão de mundo do sujeito, e assim,
por não receber uma significação e uma valoração, é rapidamente
esquecido.
(GARCIA, 2013, P. 4)

Importante ressaltar que os debates permitem aos alunos que se exercitem
na compreensão das narrações reais que lhes serão trazidas, futuramente, quando
estiverem em pleno exercício profissional, que alcancem a finalidade do saber
jurídico, podendo operá-lo em todos os sentidos e organizarem seus conhecimentos;
que ampliem sua capacidade de argumentação, apoiada em embasamento
dogmático (SOUZA E NASCIMENTO, 2010, p. 1844), e pratiquem o debate jurídico.
Acerca da importância do debate mediado pelo professor, TRIVINO elucida que:
Em este sentido, para que la potencialidad emocional del cine sea uma
buena consejera docente debe estar alentada, apuyada y guiada por el
professor. A este le corresponde efectuar uma pertinente selección de lãs
películas. También tiene asignada la terea de guiar el debate y lãs
eventuales emociones que se vayan provocando entre los estudiantes. Para
el correcto encauzamiento de las emociones es muy útil que los alumnos
vean la película juntos y la discutan colectivamente. El hecho de ver una
película e evalluarla conjuntamente em um aula com los compañeros y em
presencia del professor es interessante y útil dado que presupone que el
alumno se há introducido em la trama vital de la película y a la vez debe
adoptar um papel distanciado y crítico respecto de ella, em esa medida se
vê compelido a contrastar lo que há visto y lo que há experimentado com su
própria experiência vital, pero também com la de los compañeros (que
probablemente será distinta). En este sentido, el alumno entrará em uma
confrontación que tiene mucho que ver com la própria argumentación
jurídica, em tanto em cuanto tendrá que aportar ante sus compañeros
razones que justifiquem su comprensión de la película o la interpretación
que lleve a cabo de los problemas que allí aparezean. Y sus compañeros
harán, a su vez, outro tanto. Em algún sentido, em la discusión se refleja
algo característico del contraste de opiniones y de razonamientos que se
dan en um debate jurídico.
(2012, p. 77) - grifos nossos

Podemos entender, assim, por meio das respostas dos alunos pesquisados,
que o cinema permite que o ensino jurídico se engaje com a realidade, propiciando
uma aprendizagem mais contextualizada, mais eficiente e mais significativa, que
permita ao aluno uma maior consciência social e uma maior reflexão acerca do
mundo em que se encontra inserido. O filme e os debates que dele podem ser
extraídos abrem espaço para que a sala de aula se torne um “espaço dialógico e
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privilegiado para a implementação da racionalidade reflexiva, enquanto aporte
valorativo para o novo operador jurídico” (SANTOS & MORAIS, 2007, p. 98)
Dando continuidade, a próxima pergunta do questionário que passaremos a
analisar nesta categoria refere-se à compreensão dos alunos com relação a se
houve ou não contribuição, por meio desta prática pedagógica, para a ampliação de
conhecimento de mundo e formação do pensamento crítico.
Pergunta 10 – O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum
modo, para sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu
pensamento crítico? Justifique.
O quadro abaixo mostra a respostas obtidas:
TABELA 22 – Respostas Pergunta 10 do Questionário
Alternativa de
Respostas

Instituição A

Instituição B

Sim

10

10

Não

0

0

Não sei

0

0

Também para esta pergunta do questionário todos os alunos pesquisados
responderam SIM, e se destacam as seguintes justificativas à escolha desta
alternativa:

116

TABELA 23 – Justificativas Pergunta 10 do Questionário
Sujeito

Justificativa

Sujeito 1

Os temas abordados envolvem certas culturas específicas (exceto alienação parental),
esclarecendo e ampliando o conhecimento sobre o assunto. A compreensão e uma formação de
opinião sempre melhora quando os recursos para acesso e explicação do tema são mais
amplos (ex: cinema). (sic)

Sujeito 3

Sim. Amplia a capacidade de compreender um fato. Contribuiu na transformação e
desenvolvimento de um pensamento. (sic)

Sujeito 4

Principalmente os históricos, nos mostrando a realidade de tempos e situações que não
presenciamos. (sic)

Sujeito 5

Além de elementos do tema proposto em si, os filmes trazem uma série de informações
complementares de temas correlatos, contribuindo para a cultura geral do espectador. O uso de
filmes incita a reflexão e o pensamento crítico sobre o tema proposto, dentro da já existente
bagagem cultural de cada um. (sic)

Sujeito 6

Acredito que muitos assuntos, por não fazerem parte da nossa realidade quotidiana, passam
desapercebidos, e as aulas “abriram meus olhos”. No momento em que os filmes e debates me
fizeram parar para refletir sobre determinado assunto, acredito que alteraram a formação de
meu senso crítico. (sic)

Sujeito 8

Havia vários fatos desconhecidos por mim. As imagens causam mais impacto do que as
palavras. Uma nova informação sempre ajuda na formação de uma crítica e do aprimoramento
dela também. (sic)

Sujeito 9

Sim, com certeza, abriu minha cabeça para atos que eu sabia que existia mais você VER
intensifica e marca fazendo com que nós aprendamos mais. Com certeza criei um pensamento
novo e muito distinto do que eu tinha de quando só ouvia na televisão. (sic)

Sujeito 10

Creio que sim. Assistir ao filme Osama, por exemplo, me inseriu dentro da realidade daquela
cultura agregando mais este conhecimento. Ao assistir os filmes me coloquei em uma posição
mais crítica, confrontando a minha realidade com estas culturas e amadurecendo algumas
opiniões. (sic)

Sujeito 11

Consegui entender a dinâmica das discussões e as reivindicações de todas as partes. Agora
consigo realizar uma crítica sobre a dificuldade para chegar a um acordo. (sic)

Sujeito 12

O conhecimento se dá todos os dias e das mais diferentes maneiras. O trecho de um filme
exibido em sala de aula faz parte desse conhecimento educacional. Após o filme “Promessas de
um novo mundo” o meu modo de pensar sobre o conflito Israel x Palestina está mais crítico, ou
seja mais embasado. (sic)

Sujeito 13

Principalmente voltado para o princípio da dignidade da pessoa humana, humanizar o humano
foi uma das principais mensagens. Como dito anteriormente, o filme nos deu um foco de
pensarmos mais no “outro”, faz uma abordagem de qual a minha visão para outros povos e
costumes. (sic)

Sujeito 14

Mostra culturas diferentes e como funciona o que não temos contato ou convívio direto. Abre um
leque de conhecimentos e consequentemente de visão de mundo. Quando se passa a conhecer
melhor algo que está fora do nosso alcance cotidiano, podemos falar com mais propriedade e
construir opiniões. (sic)

Sujeito 15

Além de ampliar meu conhecimento, fez com que meu “interesse” em me manter atualizada
pelas notícias do mundo crescesse e se aprofundasse. Através dos filmes, sempre podemos
aumentar nosso pensamento crítico. (sic)

Sujeito 18

O filme nos remete a uma reflexão e isso nos auxilia grandemente em nossa formação. (sic)
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Analisando-se o discurso apresentado nas justificativas acima transcritas,
observamos que nestas aulas pesquisadas, onde o recurso didático-pedagógico
utilizado foi o cinema seguido de debate mediado pela professora, propiciou-se aos
alunos uma forma de ação educativa instigadora, problematizadora, onde, de
alguma forma, mostrou-se uma leitura crítica de situações reais, o que se traduziu
em forte estímulo cognitivo (GARCIA, 2013, p. 3).
A pedagogia que inclui o cinema provoca os alunos a pensarem e a
refletirem, pois “apresenta problemas ou situações que procuram, de forma
intencional, gerar dúvidas, desequilíbrios e perturbações intelectuais” (GARCIA,
2013,p. 3) e esta é uma das possibilidades pedagógicas que pode proporcionar aos
estudantes uma aprendizagem significativa afinal, por meio dela, eles estão
expostos a sofisticar sua capacidade de levantar hipóteses, de analisar, de
comparar, de interpretar, de avaliar e de argumentar.
Não se pode olvidar que, ao assistir a um filme, há uma forte interação entre
a audiência na produção da significação das mensagens. Ninguém recebe os
conteúdos das mensagens fílmicas passivamente. Ao contrário, há um forte estímulo
da atividade intelectual, como ressalta DUARTE:
(...) por trás do chamado “receptor” (...) existe um sujeito social dotado de
valores, crenças, saberes e informações próprios de sua(s) cultura(s), que
interage, de forma ativa, na produção dos significados das mensagens. (...)
o espectador não é vazio nem, muito menos, tolo; suas experiências, sua
visão de mundo e suas referências culturais interferem no modo como ele
vê e interpreta os conteúdos da mídia.
(...)
(...) o olhar do espectador nunca é neutro, nem vazio de significados. Ao
contrário, esse olhar é permanentemente informado e dirigido pelas
práticas, valores e normas da cultura da qual está imerso.
(2009, p. 54/56)

Desta forma, pudemos notar por meio das respostas dos alunos, que houve
uma forte interação e um diálogo entre eles e os filmes assistidos. “O verdadeiro
acesso à arte não pode ser confortável ou passivo” (GARCIA, 2013, p. 3) e também
se nota, pela análise das justificativas apresentadas, que os pesquisados, durante a
exibição do filme, saíram da passividade acadêmica e passaram a exercitar sua
criatividade ao se abrirem para uma experiência de sensibilidade e de
interculturalidade; ou seja, tiveram uma oportunidade de aprendizagem significativa,
pois “aprendizagem supõe integração harmônica entre o saber, o agir, entre o sentir
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e o pensar” (GARCIA, 2013, p. 4). E a função do ensino jurídico tem que ser a de
propiciar a seu aluno, por meio da aprendizagem significativa, o acesso ao mundo
real, desmistificado, para olhá-lo com respeito e sem preconceitos e que possa,
assim, estar comprometido como agente de transformações, como ensina FREIRE:

(...) a visão crítica e dinâmica da realidade que, empenhando-se em favor
de seu desvelamento, desmascara sua mitificação e busca a plena
realização da tarefa humana: a permanente transformação da realidade
para a libertação do homem.
(2005, p. 108)

E esta pesquisa mostra que os alunos tiveram condições, ainda que
minimamente, por meio desta prática pedagógica, de entrar em contato com
dimensões e realidades sócio-jurídicas até então por eles não conhecidas ou pouco
conhecidas. Elas os provocaram, de alguma maneira, de modo a estruturarem seu
pensamento com a finalidade de refletir e entabular ações que possam fazer
diferença na sociedade na qual estão inseridos.
O esforço de propor aos indivíduos dimensões significativas de sua
realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas
partes.
(FREIRE, 2005, p.111)

Importante ressaltar que de um profissional da área jurídica, por tudo que já
foi argumentado no presente trabalho, não se admite um pensar acrítico, amorfo,
acidental e não estruturado. Por isso, cabe às faculdades de Direito compreender
que “viabilizar (...) discussões educativas que unam afetividade e a razão,
possibilitando caminhos de apoio à formação do pensamento humano e científico”
(Santos e Silva, 2012, p. 4), bem como para a formação do pensamento crítico. Para
tanto, promover momentos de ensino e aprendizagem que oportunizem o contato
com as artes, no caso, com o cinema é mister. O filme, nos dizeres de SANTOS E
SILVA (2012, p.4), “(...) auxilia e amplia a capacidade de entrelaçar temas no espaço
e no tempo, viabilizando interpretar o saber escolar e o saber do mundo”.
O cinema é imprescindível às expressões da arte e importante ferramenta
inovadora entre as metodologias utilizadas pelo ensino do Direito. (...)
principalmente no que tange ao forte estímulo de percepção do mundo e o
consequente agente formador de senso crítico (...).
(COSTA & CARVALHO, 2011, p. 5183)
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E, com os filmes trabalhados e debates que se seguiram, conforme as
respostas dos alunos, houve a percepção por parte deles de que, para a construção
do pensamento crítico do futuro jurista em um mundo globalizado, há a necessidade
de entrar em contato com informações e ter conhecimento de e entre diferentes
culturas.
Em um contexto de globalização, é latente a necessidade de se trabalhar a
educação numa perspectiva multicultural. O cinema, integrando som e cor,
espaço e tempo, palavra e movimento, favorece a troca de informações e
conhecimento entre culturas diferentes, o que importaria uma sensibilização
para a pluralidade de valores e universos culturais cada vez mais presentes
no cotidiano de educadores e alunos. Nesse sentido, a linguagem do
cinema presente na vida do homem é uma via no processo de ensino e
aprendizagem que abre espaço para ativar e socializar o conhecimento
oportunizando aos alunos a se inserirem na vida social e cultural,
promovendo cidadania, na perspectiva de desenvolver a autonomia
intelectual, o pensamento crítico, o resgate da auto-estima pessoal e
comunitária sob um “novo olhar” para o mundo.
(LINHARES, 2013, p, 1 e 2)

Após ter sido perguntado aos alunos pesquisados a respeito da contribuição
que a pedagogia que alia o cinema ao conhecimento jurídico teve para a sua
formação de pensamento crítico e ampliação de conhecimento de mundo, ainda
nesta categoria, perguntou-se se a outros professores das faculdades em que
estudam se utilizam do cinema em suas aulas e qual a opinião mais aprofundada
que têm a respeito da aula com cinema.
Analisaremos, conjuntamente, as perguntas 13, 14 e 15 haja vista que estão
interligadas.
A pergunta 13 auferiu entre os sujeitos pesquisados se outros professores
se utilizam da exibição de filmes nas disciplinas que lecionam, conforme o quadro
abaixo:
13- Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
TABELA 24 – Respostas Pergunta 13 do Questionário
Alternativa de
Respostas

Instituição A

Instituição B

Sim, mas raramente

7

5

Sim, algumas vezes

1

5

Sim, com frequência

0

0

Não, nunca usaram, mas gostariam
de usar
Nunca, nunca usaram e creio que
não acham importante

0

0

2

0
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Como se vê na instituição A, a maioria dos alunos respondeu que é raro o
professor utilizar-se do cinema em suas aulas e dois deles chegaram a mencionar
que os professores nunca usaram e que têm a impressão de que eles não acham
esta uma prática importante. Já na instituição B, metade dos alunos respondeu ser
raro o cinema em sala de aula e a outra metade assinalou que algumas vezes os
professores se utilizam desta ferramenta em suas aulas. Ressalta-se que nenhum
aluno pesquisado respondeu que os professores fazem uso do cinema com
frequência nas disciplinas que ministram.
A pergunta 14 teve a intenção de saber que opinião os pesquisados
manifestaram quanto a terem o cinema presente em suas salas de aula, conforme
explicitado abaixo:
14 – Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
TABELA 25 – Respostas Pergunta 14 do Questionário
Alternativas de
Respostas

Instituição A

Instituição B

O professor estar “matando aula”

0

0

O professor estar sem conteúdo
para ministrar a aula e para não
deixar os alunos sem aula passa
um filme
O professor se utiliza desta
pedagogia
para
auxiliar
e
contextualizar a aula que será/foi
dada
O professor se utiliza desta
ferramenta para atrair os alunos
que estão sem interesse na aula

0

0

10

9

0

1

Observa-se que 19, entre os 20 alunos pesquisados, entendem que quando
o professor utiliza cinema em suas aulas assim o faz para auxiliar na
contextualização dos conteúdos que ministra. Apenas um aluno entende que esta é
uma ferramenta utilizada pelo professor para atrair alunos que demonstram falta de
interesse nas aulas. Importante assinalar que nenhum aluno compreendeu que o
cinema, incorporado como metodologia de ensino, significa que o professor está
“matando aula” ou “tapando buraco” de aula vaga.
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A pergunta 15 solicitou que os alunos pesquisados justificassem a
alternativa que escolheram para a questão anterior. Das respostas obtidas,
destacam-se as seguintes:

TABELA 26 – Justificativas Pergunta 15 do Questionário
Sujeito

Justificativa

Sujeito 2

Nem sempre é possível que o professor com os “meios tradicionais” alcance seus
objetivos didáticos. (sic)

Sujeito 3

É a ferramenta que atrai a atenção de todos, provoca/incentiva o poder da oratória e
facilita a compreensão teórica da matéria. (sic)

Sujeito 4

O filme atrai a atenção dos alunos tornando mais fácil o aprendizado. (sic)

Sujeito 5

Os filmes podem ser usados como primorosas ferramentas para trazer aos alunos
realidades diferentes. (sic)

Sujeito 10

O uso do método atrairia muito mais alunos, que por vezes ficam distraídos, além de
facilitar a compreensão do tema que será abordado na aula. (sic)

Sujeito 11

As aulas expositivas são cansativas e, de modo geral, afastam os alunos das
disciplinas. O cinema, ao contrário, atrai os alunos. Assim, o professor tem uma nova
ferramenta para ministrar suas aulas. (sic)

Sujeito 13

Os filmes nos dão um enfoque maior da matéria, tornando-a dinâmica, aflorando um
debate em sala de aula, dando oportunidade do professor de trazer toda a sala para o
assunto. Inclusive esgotar o tema com outros assuntos e propiciando trabalhos para
saber qual o posicionamento do aluno enquanto cidadão. (sic)

Sujeito 15

Alguns alunos podem pensar em “matar aula”, caso o filme não implique nota. Porém, o
aprendizado em sala de aula se torna dinâmico e amplia a visão e conhecimento dos
alunos, mesmo dos desinteressados. (sic)

Sujeito 18

No meu ponto de vista é muito válido o professor conseguir extrair de um filme trechos
para elucidar e aclarar o entendimento da matéria. (sic)

Sujeito 20

É um meio de comunicação envolvente que induz o aluno a se manifestar, dando sua
opinião, assim interagindo em aula de forma mais dinâmica. (sic)

Quando um professor de Direito está em sala de aula, deve ter em mente
que seu grande desafio é encontrar meios para conduzir seus alunos para que
estejam aptos para construir seus próprios pensamentos (WEIL, 2000, p. 66/67).
Conforme as justificativas acima, para alguns dos alunos pesquisados,
diante de suas respostas para a questão 14, o cinema traduz-se em metodologia
que torna as aulas mais agradáveis e úteis, pois facilita a compreensão da matéria
que está sendo lecionada. Interessante mencionar que as respostas dos alunos
corroboram com inegável precisão o pensamento de RUSSEL. Quando este teórico
escreveu sobre as funções de um professor, destacou que esta deveria ser a “de
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abrir novas perspectivas aos seus alunos, dando-lhes a conhecer as possibilidades
de realização de actividades simultaneamente agradáveis e úteis” (2000, p. 80).
Os alunos esclareceram em suas respostas que os professores estão
cumprindo seu papel de mediadores pedagógicos quando apresentam e tratam o
conteúdo de suas aulas de forma a facilitar, incentivar e motivar a aprendizagem. Os
alunos desejam sentir a preocupação de seus professores em se colocarem como
pontes entre o aprendiz e sua aprendizagem, ajudando-o a acessar o conhecimento
teórico-dogmático, a relacioná-lo, a organizá-lo, a discuti-lo e debatê-lo com seus
colegas e com o professor. Destarte, estará sendo produzido o real conhecimento
significativo, que o aluno incorporará a seu mundo tanto intelectual quanto vivencial,
de forma a estar apto para compreender e interferir na realidade em que está
inserido. (MASETTO, 2003, p. 48).
Os sujeitos pesquisados percebem, ainda, a necessidade do professor do
ensino superior “se abrir para o diálogo com outras fontes de produção de
conhecimento e de pesquisa” (MASETTO, 2003, p.14); uma vez que, na educação
contemporânea, há uma premente necessidade de incrementação das aulas com
outros recursos, de modo que o professor possa cumprir, com mais efetividade, seu
papel de facilitador da aprendizagem (GIL, 2007, p. 23). Nesta linha de raciocínio, o
cinema, quando adequadamente trabalhado em aula, além de contextualizar
saberes, traz a possibilidade de auxiliar no aumento de motivação e interesse do
aluno pela matéria e dinamiza as relações entre os alunos e professores
(MASETTO, 2003, p. 20). SANTOS E SILVA esclarece que,

Trazer para a sala de aula este meio de comunicação como forma de
questionamento de códigos, como meio de utilização de mais uma
ferramenta que permita aos educandos posicionar-se ideologicamente,
exige do professor estar atento a um constante diálogo com outras culturas,
ao contexto sócio-político, econômico, enfim estar sempre atualizado. Não
pode ser um docente que trace monólogos, este precisa dar voz aos
diferentes sujeitos, que se inter-relacionam ao assistir um filme.
(2011, p. 4)

Ou seja, a pesquisa indica, ao lado dos teóricos discutidos no decorrer deste
trabalho, que o docente universitário, aqui, em especial, do curso de Direito, precisa
se apropriar da compreensão de que sua atuação deve ser reflexiva, crítica e, por
óbvio, competente na disciplina em que leciona. Precisa compreender ainda a
necessidade de que esteja capacitado para propor atividades que motivem seus
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alunos, os levem a uma progressiva autonomia na busca de conhecimento
(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p. 165), apto para criar oportunidades didáticopedagógicas que permitam que os discentes se posicionem ideologicamente e que
incentive a pesquisa.
Portanto, após a análise de conteúdo de todas as perguntas dos
questionários, evidenciamos que os alunos pesquisados percebem que o ensino
jurídico, de certa forma, ainda guarda características do ensino bancário, embora
reconheçam a preocupação das faculdades em que estudam na formação técnica e
humanística. A pesquisa também denota que as providências trazidas pela
Resolução CNE/CES apresentaram mudanças não apenas nos currículos das
faculdades de Direito, mas também na essência do que se pretende na formação
dos futuros juristas, de modo que estejam aptos para atuar, de forma engajada e
consciente, na sociedade da qual fazem parte. Entretanto, embora tenha se
evidenciado que alguns professores apresentam a preocupação em dinamizar de
algum modo suas aulas, são poucos aqueles que trazem a arte para a sala de aula,
em especial o cinema. A pesquisa demonstra que os alunos percebem o caráter
pedagógico e a possibilidade de debates e reflexões que podem ser promovidas por
meio da sétima arte, além de abrir a oportunidade para compreensão e
desmistificação de saberes. Assim, os sujeitos pesquisados demonstraram em suas
respostas que o uso do cinema em sala de aula, além de atrativo e dialógico,
dinamiza a exposição, contextualiza os conteúdos e amplia a visão de mundo dos
alunos.
Em seguida, passaremos a apresentar as conclusões finais que foram
obtidas por meio deste estudo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Construir um projeto de pesquisa exige de nossa parte que, o que é uma
simples ideia, um pensamento, um desejo ainda vago, receba um
“tratamento” que o transforma em proposta, em projeto. Posteriormente,
esse projeto será transformado em ação prática e resultados. Necessitará,
portanto, a ordenação das ideias através da experiência prática e analítica
da pesquisa. Um desafio!
(GUSMÃO, 2001, p. 74)

Este trabalho de pesquisa se constituiu em um grande desafio, pois, além das
complexas questões metodológicas que precisaram ser observadas e seguidas,
fazer as escolhas adequadas para atingir os objetivos traçados não foi tarefa fácil.
Neste caso, as opções realizadas ao longo do percurso focaram-se na consecução
do objetivo final de refletir e teorizar minha prática didático-pedagógica na docência
da disciplina de Direito Internacional Público que, conforme já dito, inclui a exibição
de trechos de filmes como viés a propiciar contextualização dos conteúdos,
promover debates e instigar os alunos a desenvolverem o pensamento crítico e o
papel social que estão em vias de desempenhar enquanto operadores do Direito.
Como professora universitária, tenho a consciência de que estou em
constante formação e que minha prática pode - e deve - ser sempre revista e
melhorada. Neste diapasão, todo o trabalho foi estruturado e pensado no sentido de
problematizar criticamente a minha atuação pedagógica, conhecer o que os teóricos
tem a dizer quanto ao ensino jurídico e ao cinema como estratégia pedagógica e,
principalmente, o que os alunos pensam e como se sentem em aulas que se utilizam
da sétima arte. FREIRE ensina que a auto-avaliação do professor e a reflexão crítica
a respeito de sua própria prática é de extrema importância, pois “o espaço
pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e
“reescrito” (1996, p. 97). E o professor, quando se coloca como investigador de sua
própria prática,
(...) transforma-a em objeto de indagação dirigida à melhoria de suas
qualidades educativas.
(...) a reflexão crítica é libertadora porque nos emancipa das visões
acríticas, dos pressupostos, hábitos, tradições e costumes não
questionados e das formas de coerção e de dominação que tais práticas
supõem e que muitas vezes nós mesmos sustentamos, em um autoengano.
(CONTRERAS, 2002, p. 119/ 165)
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Assim, as reflexões teóricas tiveram como ponto de partida o empírico e
estiveram voltadas a problematizar a pedagogia do ensino jurídico no Brasil e a
ressaltar a importância de propiciar aos discentes do Direito uma formação
humanística para que se tornem não apenas profissionais técnicos, mas também
cidadãos reflexivos e cientes do mundo em que estão inseridos e das ações que
podem exercer no sentido de contribuir para transformá-lo.
Com relação ao problema de pesquisa, este se constituiu em questionar
como o cinema pode ser utilizado como ferramenta didático-pedagógica no curso de
Direito, com o intuito de contextualizar saberes interdisciplinares, a fim de contribuir
para a ampliação de conhecimento de mundo dos alunos e formação do
pensamento crítico.
Para tanto, a trajetória percorrida contou com uma extensa pesquisa
bibliográfica e com a realização de uma pesquisa de campo que resultou neste
trabalho. Teci um breve estudo acerca do histórico dos cursos de Direito no Brasil e
da crise por que passaram e, de certa forma, até hoje passam. Ainda apresentei
uma discussão teórica sobre as características pedagógicas que vêm permeando os
cursos jurídicos ao longo da história e apontei as inovações trazidas pelo MEC, por
meio da Resolução CNE/CES 09/04 que redefiniu as diretrizes curriculares para os
cursos de Direito e sublinhou a importância da presença do humanismo na formação
dos bacharéis.
No que tange à discussão trazida com relação ao ensino crítico e a formação
humanística, frisei os novos fenômenos jurídicos e sociais e a era dos novos
Direitos, da constitucionalização do Direito Civil, da relação do Direito com a
economia globalizada, da internacionalização do Estado, da expansão de um Direito
que caminha em paralelo com o direito estatal, como é o caso, por exemplo, dos
meios extrajudiciais para a solução de controvérsias (SANTOS & MORAIS, 2007, p.
72), requer que o operador do Direito tenha uma maior qualificação e uma condição
ética, crítica e reflexiva que lhe confira ferramentas para se emancipar e ser agente
de transformações sociais. Destarte, é necessário que as faculdades de Direito
levem em conta o pluralismo jurídico e social para que os conteúdos sejam
veiculados de forma contextualizada e dialética.
Entretanto, o almejado ensino humanístico só será alcançado por meio da
educação jurídica crítica, ou seja, a que problematiza, a que está empenhada em
desmistificar os dogmas do Direito, a que está comprometida com a libertação do
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pensamento do aluno, a que promove o diálogo e desvela a realidade (FREIRE,
2005, p. 108/83). Nesta linha, a presença da inter e da transdisciplinaridade no
ensino jurídico se faz necessária para a compreensão global do Direito, interligandoo com outras formas de conhecimento. Importante, ainda, que seja oportunizado ao
discente uma educação multicultural para que o futuro bacharel apresente uma
maior versatilidade e um pensar complexo, objetivando a compreensão e
consciência acerca da complexidade humana (MORIN, 2000, p. 101). Conforme os
teóricos ensinam, em especial Morin, o isolamento e a independência do
conhecimento científico não mais atendem às necessidades da dinâmica globalizada
da sociedade contemporânea. Desta forma, mister introduzir estratégias inovadoras
ao processo educativo (Souza e Nascimento, 20120, p. 1836)
Este estudo apresentou o cinema como uma das alternativas para a quebra
dos tradicionais paradigmas didático-pedagógicos ainda presentes no ensino
jurídico, com vistas a um ensino de qualidade e que propicie a desejada formação
humanística. Ressaltou-se a importância da arte e da estética para a formação
cultural e educacional dos alunos e, em especial, a relevância da linguagem
imagética no sentido de sofisticar o exercício operacional da inteligência e de tornar
mais eficaz a produção de saberes e competências. Contudo, para o adequado uso
pedagógico do filme, o professor deve atuar como mediador entre a obra e os
alunos, preparando a classe antes do filme e fornecendo materiais de leitura sobre
os temas que serão abordados. Além disso, deve preparar-se com relação às
informações que digam respeito à filmografia da obra e propor debates articulados
após a exibição do filme para alcançar os objetivos de promover uma situação
educacional propícia à criticidade, ao posicionamento ideológico dos alunos. Só
assim estes irão ampliar sua habilidade de entrelaçar temas e interpretar e inserir os
saberes acadêmicos nos saberes do mundo (SANTOS E SILVA, 2012, p. 2;
NAPOLITANO, 2010, p. 14).
No que tange ao ensino jurídico, a sétima arte pode ser aproveitada em sala
de aula como veículo a propor uma análise e uma observação do fenômeno jurídico
em toda a sua extensão. O estudante de Direito, com o olhar permeado pelos
conhecimentos de sua área, por meio do cinema, será instado a tomar parte do
mundo, relacionando sua visão jurídica com a realidade social e seus contextos. O
Direito é um fenômeno não isolado e, assim, é extremamente importante e válido
trazer para a sala de aula reflexões e debates sobre a cultura e outros fenômenos
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como a moral e a política e, para tanto, o cinema pode ser de grande valia como
problematizador e analítico das forças sociais.
A pesquisa de campo, realizada por meio da investigação de cunho
qualitativo, feita com a utilização de questionário estruturado que foi respondido
pelos alunos do curso de Direito de duas instituições privadas após aulas onde
utilizei filmes para contextualizar a disciplina ministrada com posterior debate, trouxe
importante contribuição para a discussão. Metodologicamente, optei pela análise de
conteúdo dos questionários, organizando-os em três categorias. Na primeira
categoria analisei as respostas dos alunos a respeito do ensino no curso jurídico que
frequentam, dinâmica das aulas e didática docente. Observei que a maioria dos
alunos pesquisados entende que o seu curso de Direito está focado tanto para a
formação técnica em sua área quanto para a formação humanística e cidadã,
embora alguns ainda tenham a percepção de que, de alguma forma, o ensino que
recebem ainda é o bancário. Assim, pude perceber que nas duas instituições
pesquisadas, as inovações trazidas pela Resolução CNE/CES n° 09/04 obtiveram
algum impacto nos projetos pedagógicos, de forma a contemplar o ensino
humanístico. Já em relação à atuação didático-pedagógica dos docentes, a pesquisa
mostrou uma diferença de opinião que reflete a diferença entre a postura dos
professores nas duas instituições pesquisadas. Na instituição A, a maioria dos
alunos pesquisados entende que o ensino que recebem é o tradicional, que o papel
do professor é o de transmissor de conhecimento, embora sejam convidados a
participar da aula. Na instituição B, os alunos pesquisados escolheram a alternativa
que descreve seus professores como dinâmicos, interessados em trazer novas
tecnologias e situações culturais para a sala de aula e que estimulam a participação
de seus alunos nas aulas. Assim, o resultado da pesquisa mostrou que, ainda que
em menor proporção do que antigamente, o paradigma padrão do ensino jurídico
está presente e existe a certa predominância do legalismo, da dogmática e do
tecnicismo na atividade docente, mesmo quando há algum momento dialógico em
sala de aula.
Na segunda categoria, analisei as opções culturais dos alunos e verifiquei que
a maioria dos alunos pesquisados indicou ser o cinema a expressão cultural de
maior influência em sua formação acadêmica, indicando que, ao menos uma vez na
semana, frequentam cinemas ou assistem a filmes. Ou seja, a sétima arte é popular
e universal.
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Na terceira categoria analisei uma maior gama de perguntas do questionário,
todas elas elaboradas no sentido de auferir a opinião dos pesquisados quanto ao
caráter pedagógico dos filmes e sua percepção com relação às aulas em que filmes
foram utilizados. Os resultados indicam que a maioria dos alunos entende que os
filmes são pedagógicos, contextualizam saberes e auxiliam na compreensão das
disciplinas que estão sendo ministradas. A pesquisa mostrou que os alunos tiveram
a oportunidade, por meio da exibição dos filmes em sala de aula, de entrar em
contato com dimensões e realidades sócio-jurídicas até então por eles pouco ou
nada conhecidas. Assim, responderam que se sentiram provocados a estruturar seu
pensamento de forma a refletir e se posicionar criticamente quanto às situações
apresentadas. A pesquisa demonstrou, por fim, que são poucos os professores que
se utilizam do cinema em suas aulas, embora todos os alunos pesquisados
entendam ser esta uma prática extremamente válida e dialógica, que os leva à
ampliação de conhecimento de mundo e ao pensamento crítico.
Em função do pesquisado, evidencia-se que ainda há uma grande
necessidade de aprofundamento no debate acerca do papel a ser desempenhado
pelo docente do ensino superior, em especial do ensino jurídico, para que as
inovações curriculares trazidas pela Resolução CNE/CES n° 09/04 possam traduzirse em problematizações e inovações na prática docente, com o objetivo de afastar o
ensino dogmático e iniciar uma era do ensino universitário voltado a real produção
do conhecimento. E conhecer,
(...) é mais do que obter as informações. Conhecer significa trabalhar as
informações. Ou seja, analisar, organizar, identificar suas fontes,
estabelecer as diferenças destas na produção da informação,
contextualizar, relacionar as informações e a organização da sociedade,
como são utilizadas para perpetuar a desigualdade social.
(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p. 100)

Se desejarmos uma universidade do conhecimento e do saber, precisaremos
compreender que “saber é sinônimo de progresso, de formação do espírito humano
posto a serviço do homem”. Os educandos, em especial os do ensino jurídico, não
devem ser compelidos a passivamente aceitar o mundo como ele é, mas sim, serem
convidados a compreender o mundo e a transformá-lo democraticamente. Isto
significa “educar para a vida, na própria vida”. (GIMENO SACRISTÁN, 2001, p.
27/28 e 29)
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O cinema pode desempenhar um papel de muita relevância no ensino
jurídico, posto que contribui para “a expansão das formas de ver a realidade, de
expressar emoções e sentimentos, de aproximar visualmente o que os nossos olhos
não podiam perceber por si próprios” (GIMENO SACRISTÁN, 2001, p. 53), em um
processo de humanização do aprendiz, dentro de uma pedagogia da complexidade,
promovendo o exercício da liberdade de pensamento, da opinião e da consciência
do papel que cada um tem a desempenhar no meio social em que está inserido.
Muito ainda há para ser pesquisado com relação ao ensino jurídico e ao papel
que as artes desempenham para aprimorá-lo e percebo que a literatura e o teatro
podem também ser fartas ferramentas pedagógicas a serem incentivadas no
ambiente acadêmico. Será por meio da educação que se extrairá o melhor de todos
nós e que nos será garantido o exercício livre, comprometido e democrático de
nossa cidadania, com vistas a um mundo melhor e mais solidário.
E como este trabalho de pesquisa esteve em grande parte voltado à
discussão da arte, no caso, do cinema, como contribuição para o ensino
humanístico, gostaria de dedicar minhas últimas linhas para dizer que penso, assim
como Stenhouse (in CONTRERAS, 2002, p. 114) que ensinar é uma arte e, como
tal, requer, na experimentação, dedicação e pesquisa perenes, na busca do
constante aprimoramento, não apenas da prática, mas também dos seres humanos
envolvidos no maravilhoso e misterioso processo de ensino-aprendizagem.
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APÊNDICE 2 – PORTARIA No. 1.886/94

PORTARIA Nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994.
Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico.

O Ministro da Educação e do Desporto, no uso das atribuições do Conselho
Nacional de Educação, na forma do artigo 4º da Medida Provisória nº 765 de 16 de
dezembro de 1994, e considerando o que foi recomendado nos Seminários
Regionais e Nacional de Cursos Jurídicos, e pela Comissão de Especialistas de
Ensino de Direito da SESu - MEC, resolve:
Art. 1º O curso jurídico será ministrado no mínimo de 3.300 horas de atividades, cuja
integralização se fará em pelo menos cinco e no máximo oito anos letivos.
Art. 2º O curso noturno, que observará o mesmo padrão de desempenho e
qualidade do curso no período diurno, terá um máximo diário de quatro horas de
atividades didáticas.
Art. 3º O curso jurídico desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão
interligadas e obrigatórias, segundo programação e distribuição aprovadas pela
própria Instituição de Ensino Superior, de forma a atender às necessidades de
formação fundamental, sócio-política, técnico-jurídica e prática do bacharel em
direito.
Art. 4º Independentemente do regime acadêmico que adotar o curso (seriado,
crédito ou outro), serão destinados cinco a dez por cento da carga horária total para
atividades complementares ajustadas entre o aluno e a direção ou coordenação do
curso,

incluindo

pesquisa,

extensão,

seminários,

simpósios,

congressos,

conferências, monitoria, iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo
pleno.
Art. 5º Cada curso jurídico manterá um acervo bibliográfico atualizado de no mínimo
dez mil volumes de obras jurídicas e de referências as matérias do curso, além de
periódicos de jurisprudência, doutrina e legislação.
Art. 6º O conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio, compreenderá as
seguintes matérias que podem estar contidas em uma ou mais disciplinas do
currículo pleno de cada curso:
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I - Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, ética geral e
profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência Política (com teoria do
Estado);
II - Profissionalizantes Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo,
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal,
Direito do Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional.
Parágrafo único. As demais matérias e novos direitos serão incluídos nas disciplinas
em que se desdobrar o currículo pleno de cada curso, de acordo com suas
peculiaridades e com observância de interdisciplinariedade.
Art. 7º A prática de educação física, com predominância desportiva, observará a
legislação específica.
Art. 8º A partir do 4º ano, ou do período letivo correspondente, e observado o
conteúdo mínimo previsto no art. 6º, poderá o curso concentrar-se em uma ou mais
áreas de especialização, segundo suas vocações e demandas sociais e de mercado
de trabalho.
Art. 9º Para conclusão do curso, será obrigatória apresentação e defesa de
monografia final, perante banca examinadora, com tema e orientador escolhidos
pelo aluno.
Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino
superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total de 300 horas
de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e
orientação do núcleo correspondente.
§ 1º O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá
instalações adequadas para treinamento das atividades de advocacia, magistratura,
Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao público.
§ 2º As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante
convênios com a Defensoria Pública outras entidades públicas judiciárias
empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos alunos na
prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em juizados especiais
que venham a ser instalados em dependência da própria instituição de ensino
superior.
Art. 11. As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente práticas,
incluindo redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais,
assistência e atuação em audiências e sessões, vistas a órgãos judiciários,
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prestação de serviços jurídicos e técnicas de negociações coletivas, arbitragens e
conciliação, sob o controle, orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica.
Art. 12. O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei nº 8.906, de 4/7/94, de
caráter extracurricular, inclusive para graduados, poderá ser oferecido pela
Instituição de Ensino Superior, em convênio com a OAB, complementando-se a
carga horária efetivamente cumprida no estágio supervisionado, com atividades
práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto da Advocacia e da OAB e do
Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. A complementação da horária, no total estabelecido no convênio,
será efetivada mediante atividades no próprio núcleo de prática jurídica, na
Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos, públicos ou
privados, credenciados e acompanhados pelo núcleo e pela OAB.
Art. 13. O tempo de estágio realizado em Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145, da Lei complementar nº 80, de 12
de janeiro de 1994, será considerado para fins de carga horária do estágio curricular
previsto no art. 10 desta Portaria.
Art. 14. As instituições poderão estabelecer convênios de intercâmbio dos alunos e
docentes, com aproveitamento das respectivas atividades de ensino, pesquisa,
extensão e prática jurídica.
Art. 15. Dentro do prazo de dois anos, a contar desta data , os cursos jurídicos
proverão os meios necessários ao integral cumprimento desta Portaria.
Art. 16. (REVOGADO)1
Art. 17. Estas Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente as Resoluções nºs 3/72 e 15/73 do extinto
Conselho Federal de Educação.
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APÊNDICE 3 - RESOLUÇÃO CNE/CES n° 09/04

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004(*)

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Direito e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25
de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos
Pareceres CES/CNE nos 776/97, 583/2001, e 100/2002, e as Diretrizes Curriculares
Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Direito,
propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer
CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 211,
aprovado em 8/7/2004, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação
em 23 de setembro de 2004, resolve:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de
Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de
Educação Superior em sua organização curricular.
Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo
o perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o
estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de
avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o
regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos
que tornem consistente o referido projeto pedagógico.
§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito,
com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá,
sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:
I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas
inserções institucional, política, geográfica e social;
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
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III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática;
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da
atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado,
suas diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de
implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica;
X -concepção e composição das atividades complementares; e,
XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso.
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no
Projeto Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas
respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho
profissional.
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando,
sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma
e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça
e do desenvolvimento da cidadania.
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional
que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras
fontes do Direito;
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
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VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão
crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação
do Direito.
Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam
aos seguintes eixos interligados de formação:
I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no campo,
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre
outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o
conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados
segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais,
econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindose necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico,
conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional e Direito Processual; e
III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos
teóricos

desenvolvidos

nos

demais

Eixos,

especialmente

nas

atividades

relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e
Atividades Complementares.
Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Direito estabelecerá
expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular
de acordo com o regime acadêmico que as Instituições de Educação Superior
adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com
matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de prérequisitos, atendido o disposto nesta Resolução.
Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável
à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do
formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o
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correspondente

regulamento,

com

suas

diferentes

modalidades

de

operacionalização.
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, através
do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de
acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente, podendo,
em parte, contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de
advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda
em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão
das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à
Coordenação de Estágio das IES , para a avaliação pertinente.
§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo
com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma
definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa
considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios
indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação
jurídica.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores
e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por
avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida
fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas
relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à
comunidade.
Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se confunde com a
do Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso.
Art. 9º As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas específicas e
alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo todos quantos
se contenham no processo do curso, centradas em aspectos considerados
fundamentais para a identificação do perfil do formando.
Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início
de cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a
metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que
serão submetidos e a bibliografia básica.
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Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido
individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de Educação Superior
em função de seus Projetos Pedagógicos.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por
Conselho competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.
Art. 11. A duração e carga horária dos cursos de graduação serão estabelecidas em
Resolução da Câmara de Educação Superior.
Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deve rão ser
implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos
no período ou ano subseqüente à publicação desta.
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais
disposições em contrário.

Edson de Olieira Nunes
Presidente da Câmara de Educação Superior
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ANEXOS – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS 20 SUJEITOS PESQUISADOS
SUJEITO 1
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 4° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 23

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado

Perguntas:

1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e Focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[ X ] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Nem todos, mas os filmes abordam um tema sempre com um desfecho
ensinando “uma lição”.
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9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Com a exibição dos filmes/documentários mais a discussão
mais a explicação da professora, houve melhor compreensão tanto técnica
quanto pessoal.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Os temas abordados envolvem certas culturas específicas
(exceto alienação parental), esclarecendo e ampliando o conhecimento
sobre o assunto. A compreensão e uma formação de opinião sempre
melhora quando os recursos para acesso e explicação do tema são mais
amplos (ex:cinema).

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: O uso do cinema é um incentivo a mais e uma forma que facilita a
compreensão dos temas.
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13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Com certeza é um método que auxilia, ajuda tanto a compreensão do
aluno quanto uma facilidade maior para o professor fazer/conseguir um
melhor entendimento do aluno. Dessa forma é muito mais fácil de todos
visualizarem o assunto de uma forma mais correta e eficaz, seguida, é
claro, da explicação do professor.
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SUJEITO 2
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 6° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 20

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:

1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[ X ] Documentário
[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Acredito que todo conhecimento independentemente do meio vem a
fazer parte de nosso arcabouço particular perante as situações.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Em especial, o caráter não distante dos posicionamentos
frente os regimes totalitários – como na discussão sobre “ A Onda”.
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10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: O viés “político-filosófico” e por conseqüência sociológico,
ampliou desde compreender uma notícia ou um conflito, como fazer críticas
a estes. Acredito que não ser alienado, no mundo atual da “Indústria
cultural” é muito difícil, entretanto aulas como estas tiram um pouco (creio
ser camadas, como as camadas sedimentares) de como se posicionar ou
mesmo agir.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R:

Os “links” criados entre o real e o acadêmico fazem com que

compreendemos não somente 1 ponto isolado, mas a totalidade dos
assuntos discutidos.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

155

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.
15) Justifique a resposta anterior:
R: Nem sempre é possível que o professor com os “meios tradicionais”
alcance seus objetivos didáticos.
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SUJEITO 3
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 6° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 20

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:

1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] custo da produção
[

] direção

[

] temática abordada

[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[ X ] Documentário
[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[

] sim

[

] não

[ X ] depende

R: Varia entre um filme e outro, alguns possuem caráter pedagógico, outros
não, muitas vezes caráter político somente.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei
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Justificativa: Sim, contribuição essa que gerou debate, com auxílio da
turma totalmente envolvida, podendo discutir até mesmo sobre temas
contemporâneos.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
( X ) sim

( ) não

( ) não sei

Justificativa: Sim. Amplia a capacidade de compreender um fato. Contribuiu
na transformação e desenvolvimento de um pensamento.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Esta prática desenvolve o pensamento crítico e debates construtivos
para chegarmos a uma compreensão.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: É a ferramenta que atrai a atenção de todos, provoca/incentiva o poder
da oratória e facilita a compreensão teórica da matéria.
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SUJEITO 4
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 6° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 34

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,
com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[

] temática abordada

[

] repercussão na mídia

[ X ] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[ X ] Histórico
[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Principalmente os históricos. As pessoas costumam se identificar com
os filmes. Através dos filmes se consegue mudar a opinião das pessoas
sobre determinado assunto.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei
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Justificativa: Sim, eu não tinha o conhecimento adequado da situação das
mulheres no Irã.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Principalmente os históricos, nos mostrando a realidade de
tempos e situações que não presenciamos.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: O cinema consegue captar integralmente a atenção do expectador,
conseguindo

transmitir

em

quase

sua

totalidade

a

mensagem,

diferentemente do aprendizado de lousa e giz, que é mais estático e não tão
dinâmico como no cinema.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: O filme atrai a atenção dos alunos tornando mais fácil o aprendizado.
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SUJEITO 5
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 22

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[ X ] Ficção / Ação
[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Em todo e qualquer filme, sempre haverá uma situação que levará o
espectador

a

reflexão

sobre

os

acontecimentos

narrados

e

que

invariavelmente ensinarão algo novo.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei
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Justificativa: Os filmes apresentados são de extrema importância para a
complementação da discussão sobre o tema proposto, agindo como
material de introdução e ilustrando o assunto debatido.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Além de elementos do tema proposto em si, os filmes trazem
uma

série

de

informações

complementares

de

temas

correlatos,

contribuindo para a cultura geral do espectador. O uso de filmes incita a
reflexão e o pensamento crítico sobre o tema proposto, dentro da já
existente bagagem cultural de cada um.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Por meio do uso dos filmes é permitido o contato com temas e
realidades das mais diversas, necessárias ao estudo do direito, e que de
outra forma não teríamos contato.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Os filmes podem ser usados como primorosas ferramentas para trazer
aos alunos realidades diferentes.
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SUJEITO 6
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 2° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 21

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[ X ] Romance
[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[

] sim

[

] não

[ X ] depende

R: Em sua maioria acredito que os filmes têm, sim, um caráter pedagógico,
mas infelizmente não podemos dizer isso de todos os filmes.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Muitas vezes o tema abordado não me era de grande
conhecimento, e as aulas ajudaram a entendê-lo e até desmistificá-lo.
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10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Acredito que muitos assuntos, por não fazerem parte da
nossa realidade quotidiana, passam despercebidos, e as aulas “abriram
meus olhos”. No momento em que os filmes e debates me fizeram parar
para refletir sobre determinado assunto, acredito que alteraram a formação
de meu senso crítico.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Acredito que quando os temas e filmes são escolhidos da forma
adequada, como foi o caso, são a forma ideal de passar certos assuntos
que tangem a disciplina mencionada.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[ X ] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Apesar de alguns alunos mais desinteressados aproveitarem para
“relaxar”, é um elemento muito útil para vincular os conteúdos abordados
em aula.
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SUJEITO 7
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 2° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 21

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[ X ] Romance
[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[

] sim

[

] não

[ X ] depende

R: Via de regra eu diria que todo filme tem sim caráter pedagógico porém
ultimamente eu tenho visto filmes com apologia a violência gratuita,
desvalorização de determinados grupos e eu penso que nem todo filme tem
caráter

pedagógico mas

transmitida.

devemos

nos

atentar

para a mensagem
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9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: A análise histórica e a legislativa sempre facilitam a
compreensão.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Filmes são ilustrativos e mexem com o lado mais emocional
de cada um de nós, facilitando assim a compreensão.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Eu acho excelente pois apenas ouvir falar de Direitos Humanos,
principalmente na mídia, é perigoso pois o jornalismo tem se misturado
com a política local. Além disso, a imagem nos toca, nos sensibiliza e nos
traz reflexão.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: O filme deve nos sensibilizar e ilustrar o conteúdo para facilitar e
consolidar o aprendizado.
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SUJEITO 8
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 2° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 18

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,
com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[ X ] Histórico
[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
( ) sim

( ) não

( X ) depende

R: É um fato que muitos filmes têm a qualidade de trazer um algo a mais,
porém em muitos casos tratam de entretenimento banal.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Sim. A forma de didática da aula foi de extrema ajuda para
uma melhor compreensão dos temas.
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10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Havia vários fatos desconhecidos por mim. As imagens
causam mais impacto do que as palavras. Uma nova informação sempre
ajuda na formação de uma crítica e do aprimoramento dela também.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: A visualização de algo ajuda no melhor entendimento do assunto e
melhora o armazenamento dos assuntos na memória.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[ X ] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Essa é uma ótima maneira de ministrar aulas.
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SUJEITO 9
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 5° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 21

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minha formação humanística e cidadã

187

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro
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5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[ X ] Documentário
[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Todo filme passa uma mensagem, independente qual for ela, tendo
assim um importante papel na formação dos alunos.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei
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Justificativa: Principalmente nos documentários, nós vemos a realidade
até então muitas vezes desconhecida e nos faz indagar questões relativas a
direitos humanos e nosso cenário presente no país.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Sim, com certeza, abriu minha cabeça para atos que eu sabia
que existia mas você VER intensifica e marca fazendo com que nós
aprendamos mais. Com certeza criei um pensamento novo e muito distinto
do que eu tinha de quando só ouvia na televisão.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Além de usar o sentido da audição, você usa a visão da situação fazendo
com que você observe muito mais o conteúdo.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: É muito importante que anulem essa mente coletiva de que o filme serve
para o professor passar o tempo e sim, para ajudar a compreensão do
conteúdo quando, claro, usado para tal finalidade.
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SUJEITO 10
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 8° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: A
Idade: 21

Nome dos filmes cujos trechos foram assistidos e temática da aula e da discussão
pós exibição do trecho do filme:
1) PARA NEDA – discussão sobre a violação de direitos humanos das mulheres
no Irã
2) OSAMA – discussão sobre a condição das mulheres no regime do Taliban no
Afeganistão
3) MANDELA – discussão sobre o regime do Apartheid na África do Sul
4) A ONDA – discussão sobre questões de direitos humanos nos regimes
totalitários
5) A MORTE INVENTADA – discussão sobre alienação parental, com base na
legislação brasileira e no Direito Comparado
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã
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2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.

3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[

] Cinema

[

] Música

[

] Exposições

[ X ] Teatro

193

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[

] uma vez por mês

[ X ] uma vez por semestre
[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[ X ] Histórico
[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Esta percepção aumentou diante das aulas ministradas neste curso de
férias, que me fez refletir sobre cada um dos temas abordados.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei
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Justificativa: A exibição dos filmes e documentários foi essencial para a
compreensão, pois me colocou “dentro” da situação. Me senti mais a
vontade para discutir o tema.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Creio que sim. Assistir ao filme Osama, por exemplo, me
inseriu dentro da realidade daquela cultura agregando mais este
conhecimento. Ao assistir os filmes me coloquei em uma posição mais
crítica, confrontando a minha realidade com estas culturas e amadurecendo
algumas opiniões.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Seria muito interessante se este tipo de método fosse mais abordado,
vez que deixam os alunos muito mais interessados e críticos (vontade de
discutir).

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante
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14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: O uso do método atrairia muito mais alunos, que por vezes ficam
distraídos, além de facilitar a compreensão do tema que será abordado na
aula.
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SUJEITO 11
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 35

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[

] internet

[

] jornal

[

] revistas semanais

[ X ] noticiário televisivos
[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[

] Cinema

[

] Música

[ X ] Exposições
[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[

] temática abordada

[ X ] repercussão na mídia
[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[ X ] Romance
[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim
R:

[

] não

[

] depende

As histórias lançadas nos filmes, geralmente, pertencem ao nosso

cotidiano, de modo que, é comum agirmos conforme determinado ator ou
atriz.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

Justificativa:

[

] não sei

Não entendia, ou melhor, não vislumbrava nenhuma

possibilidade de acordo, em razão das posições antagônicas das partes.
Com o filme posso opinar.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Consegui entender a dinâmica das discussões e as
reivindicações de todas as partes. Agora consigo realizar uma crítica sobre
a dificuldade para chegar a um acordo.
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11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[

] excelente

[ X ] boa
[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: A transmissão de um filme em sala de aula se traduz noutra forma de
transmissão de conhecimento e, ademais, não é cansativo.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[

] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula

que será/foi dada.
[ X ] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem
interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: As aulas expositivas são cansativas e, de modo geral, afastam os alunos
das disciplinas. O cinema, ao contrário, atrai os alunos. Assim, o professor
tem uma nova ferramenta para ministrar suas aulas.
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SUJEITO 12
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 47

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[ X ] focado em minha formação humanística e cidadã
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[

] internet

[ X ] jornal
[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[

] temática abordada

[

] repercussão na mídia

[ X ] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[ X ] Ficção / Ação
[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[

] sim

[

] não

[ X ] depende

R: Depende do tipo de filme. Os documentários se encaixam melhor no
papel pedagógico. Já um filme de ação/ficção é mais pra relaxar.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Com relação ao conflito Israel x Palestina houve uma melhor
compreensão da minha parte das causas históricas desse conflito.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: O conhecimento se dá todos os dias e das mais diferentes
maneiras. O trecho de um filme exibido em sala de aula faz parte desse
conhecimento educacional. Após o filme “Promessas de um novo mundo”
o meu modo de pensar sobre o conflito Israel x Palestina está mais crítico,
ou seja, melhor embasado.
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11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Todas as matérias do curso de Direito deveriam passar filmes
pertinentes à matéria dada. Com relação a esta aula, o filme foi um
complemento pois o aluno consegue visualizar, ou melhor, contextualizar o
que aprendeu. O filme é uma continuação da matéria.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.
15) Justifique a resposta anterior:
R: Como dito anteriormente, o filme serve de complemento à matéria. As
aulas ficam mais enriquecidas.
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SUJEITO 13
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 29

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] Noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[ X ] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[
R:

] sim

[

] não

[ X ] depende

Muitos filmes possuem caráter pedagógico, voltado para momentos

importantes da História, principalmente documentários, porém existem
filmes que não seguem nenhum tipo de critério, tornando-se impossível
usá-los em sala para os alunos ou apresentado em trabalhos acadêmicos.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Além do documentário ser muito interessante, fazendo com
que o aluno fique atento, a professora contribuiu no final com a parte
histórica, trazendo os principais acontecimentos.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Principalmente voltado para o princípio da dignidade da
pessoa humana, humanizar o humano, foi uma das principais mensagens.
Como dito anteriormente, o filme nos deu um foco de pensarmos mais no
“outro”, faz uma abordagem de qual a minha visão para outros povos e
costumes.

207

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R:

O direito internacional é uma disciplina difícil, pois faz uma viagem ao

mundo, como são os costumes, a parte histórica, territorial e normativa.
Quando usa o cinema como ferramenta de apoio, faz com que a aula se
torne mais dinâmica e traz a oportunidade de interagir com debates.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.
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15) Justifique a resposta anterior:
R: Os filmes nos dão um enfoque maior da matéria, tornando-a dinâmica,
aflorando um debate em sala de aula, dando oportunidade do professor de
trazer toda a sala para o assunto. Inclusive esgotar o tema com outros
assuntos e propiciando trabalhos para saber qual o posicionamento do
aluno enquanto cidadão.
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SUJEITO 14
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 38

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[

] internet

[

] jornal

[

] revistas semanais

[ X ] noticiário televisivos
[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[

] Histórico

[ X ] Romance
[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

]

depende
R: Porque os filmes contam histórias que tem um tempo presente, e é
ambientado na história, um tempo real. Sempre faz referência a fato
histórico da realidade. Sempre se aprende algo.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: O tema é de difícil compreensão (Israelenses x Palestinos),
sempre faço confusão. O filme ilustra bem. Acrescidas às explicações ajuda
na compreensão e entendimento. Visualiza-se melhor.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Mostra culturas diferentes e como funciona o que não temos
contato ou convívio direto.

Abre um leque de conhecimentos e

consequentemente de visão de mundo. Quando se passa a conhecer
melhor algo que está fora do nosso alcance cotidiano, podemos falar com
mais propriedade e construir opiniões.
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11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: O cinema auxilia na visualização de uma teoria. Quando se trata de
Direito Internacional se faz necessário já que trata de culturas e interesses
tão distintos.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: O professor auxilia o aluno na compreensão da aula dada. Essa
ferramenta pode ser muito bem explorada e não desperdiçada.
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SUJEITO 15
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 10° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 34

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero

215

7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[ X ] Ficção / Ação
[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[

] sim

[

] não

[ X ] depende

R: Filmes bons, de conteúdo, com temáticas interessantes e apropriadas
para a sala de aula influenciam alunos e ensinam matéria a ser abordada
pelos professores.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: A contribuição dos trechos exibidos em sala de aula foi
extremamente importante para o conhecimento da matéria e familiarização
do assunto.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: além de ampliar meu conhecimento, fez com que meu
“interesse” em me manter atualizada pelas notícias do mundo crescesse e
se aprofundasse. Através dos filmes, sempre podemos aumentar nosso
pensamento crítico.
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11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim

12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Através dos filmes relacionados ao direito internacional compreendi
melhor o tema abordado e me sensibilizei em determinadas situações.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Alguns alunos podem pensar em “matar aula”, caso o filme não implique
nota. Porém, o aprendizado em sala de aula se torna dinâmico e amplia a
visão e conhecimento dos alunos, mesmo dos desinteressados.
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SUJEITO 16
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 8° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 38

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[ X ] Documentário
[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Para fazermos juízo de valores e discutir sobre tal assunto é necessário
conhecimentos básicos, os quais são trazidos muitas vezes pelos filmes.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: É indubitável as discussões após os filmes e a abordagem
explicativa do professor.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Principalmente no que tange conhecimentos históricos e
sobre direitos humanos, espalhados pelo mundo. É muito difícil fazer juízo
de valor sem ter conhecimento do assunto.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim
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12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: É impossível obter todos os conhecimentos possíveis, portanto é de
suma importância para a bagagem acadêmica.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Essa forma de pedagogia é importante para agregar o nosso
aprendizado, portanto no meu entendimento é muito importante agregar
conhecimentos internacionais.
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SUJEITO 17
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 8° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 26

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO: discussão sobre a cronologia e possíveis
rumos do conflito entre Israel e Palestina
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[

] focado em minha formação humanística e cidadã

[ X ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[

] Cinema

[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[ X ] Histórico
[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Os filmes contam a história, obviamente de maneira ilustrada. Em muitos
casos é esta ilustração que falta para melhor compreensão sobre
determinado tema.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Conforme já falado, a ilustração facilita a compreensão.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Afinal de contas, o filme foca o lado “menos divulgado” e
apoiado do conflito. Ainda que superficialmente, ver a realidade ajuda a
refletir melhor.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim
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12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: A aula fica mais dinâmica. Como todos os alunos assistiram ao filme, o
debate sobre o assunto fica mais rico.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema
como ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Claro que depende do contexto. No contexto de minha sala penso que a
tecnologia está sendo atualizada como apoio.
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SUJEITO 18
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 7° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 29

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- JULGAMENTO DE NUREMBERG: discussão sobre personalidade internacional
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[ X ] focado em minha formação humanística e cidadã
[ ] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar
e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[ X ] toda a semana
[

] uma vez por mês

[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[

] Documentário

[ X ] Histórico
[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Normalmente os filmes tem caráter pedagógico, uma vez que sempre
busco filmes para meu conhecimento.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Com a exibição do filme de hoje eu pude compreender
realmente os trechos do filme. Com a elucidação da professora ao fim da
aula, pois já assisti a esse filme 5 vezes e não adquiri o conhecimento que
hoje tive.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: O filme nos remete a uma reflexão e isso nos auxilia
grandemente em nossa formação.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim
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12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Como citei anteriormente, este mesmo filme foi visto 5 vezes por mim,
entretanto não tive a compreensão que tive hoje.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: No meu ponto de vista é muito válido o professor conseguir extrair de
um filme trechos para elucidar a aclarar o entendimento da matéria.
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SUJEITO 19
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 7° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 23

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- JULGAMENTO DE NUREMBERG: discussão sobre personalidade internacional
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[ X ] focado em minha formação humanística e cidadã
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[

] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais

(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[ X ] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),
mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] Noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[

] Ficção / Ação

[ X ] Documentário
[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Pois podem ajudar e muito na compreensão de determinadas situações e
momentos históricos pelos alunos (estudantes).

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Os tribunais, as fases das seções e o tema da discussão se
torna atual.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Consegui visualizar nitidamente, perceber os motivos de
atitudes que em minha concepção seriam condenáveis.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim
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12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: Torna as aulas mais estimulantes, e faz a aula ficar mais interessante.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[ X ] Sim, mas raramente
[

] Sim, Algumas vezes

[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: Os filmes apresentados nos mostram embasamento tanto histórico
quanto do conteúdo que seria ministrado no dia.
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SUJEITO 20
Curso de graduação: Direito
Semestre que está cursando: 7° semestre
Instituição de Ensino Superior em que está matriculado: B
Idade: 24

Nome do filme cujo trecho foi assistido e temática da aula e da discussão pós
exibição do trecho do filme:
- JULGAMENTO DE NUREMBERG: discussão sobre personalidade internacional
Perguntas:
1) Como você classifica o ensino no curso de Direito: (assinale apenas uma
resposta)
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minhas competências para ser aprovado no exame da OAB
[ X ] focado em minha formação humanística e cidadã
[

] focado para a minha formação técnica na área do Direito que pretendo atuar

e focado em minha formação humanística e cidadã

2) Em relação a dinâmica das aulas, como você avalia os professores do curso
de Direito em geral? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] dinâmicos, trazendo com freqüência novas tecnologias e situações culturais
(literatura, cinema, teatro, etc) para a sala de aula, como elementos para ajudar
no ensino dos conteúdos de suas disciplinas, estimulando a participação ativa
dos alunos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa,

com pouca participação ativa dos alunos), comportando-se como únicos
detentores do saber e que estão em sala para transmitir conhecimentos técnicos.
[

] voltados ao ensino tradicional (aulas discursivas, pautadas no giz e lousa),

mas que convidam os alunos a terem uma participação ativa na aulas, embora
compreendam que o papel do professor é o de transmitir conhecimentos
técnicos.
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3) Qual é o principal meio de comunicação que você utiliza para se informar a
respeito das notícias nacionais e internacionais? (assinale apenas uma
resposta)
[ X ] internet
[

] jornal

[

] revistas semanais

[

] Noticiário televisivos

[

] nenhum

4) Que forma de expressão artística tem maior influência em relação a
contribuição para sua formação acadêmica ? (assinale apenas uma resposta)
[ X ] Cinema
[

] Música

[

] Exposições

[

] Teatro

5) Com que freqüência você vai ao cinema ou assiste a filmes? (assinale apenas
uma resposta)
[

] toda a semana

[ X ] uma vez por mês
[

] uma vez por semestre

[

] uma vez por ano

[

] nunca

6) Qual é o critério principal que você utiliza para a escolha dos filmes a que
assiste? (assinale apenas uma resposta)
[

] custo da produção

[

] direção

[ X ] temática abordada
[

] repercussão na mídia

[

] gênero
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7) Qual é o seu gênero favorito de filme ?
[ X ] Ficção / Ação
[

] Documentário

[

] Histórico

[

] Romance

[

] Comédia

8) Em sua opinião, os filmes têm caráter pedagógico? Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] depende

R: Sempre tem a moral do filme que faz você pensar nos seus próprios
atos.

9) Houve alguma contribuição através dos trechos exibidos nesta aula e das
discussões que se seguiram, para a compreensão do tema proposto?
Justifique sua resposta.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: O filme e a explicação dos Tribunais estavam 100% ligados. E
a forma em que foi colocado envolveu, ao meu ver, a sala toda.

10) O uso de trechos de filmes em sala de aula contribuiu, de algum modo, para
sua ampliação de conhecimento de mundo e formação do seu pensamento
crítico? Justifique.
[ X ] sim

[

] não

[

] não sei

Justificativa: Com a imagem fica gravado cenas que te reportam ao
passado e faz com que fique mais fácil o entendimento.

11) Como você avalia esta prática pedagógica que introduz o cinema nas aulas
de Direito Internacional como elemento contextualizador dos temas objeto da
aula e dos debates? (escolha apenas uma resposta)
[ X ] excelente
[

] boa

[

] ruim
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12) Justifique sua resposta a pergunta anterior.
R: São “exemplos práticos” facilitando o entendimento da matéria.

13) Outros professores da faculdade em que você estuda utilizam o cinema como
ferramenta pedagógica em sala de aula, em suas disciplinas?
[

] Sim, mas raramente

[ X ] Sim, Algumas vezes
[

] Sim, com freqüência

[

] Não, nunca usaram, mas gostariam de usar

[

] Não, nunca usaram e creio que não acham importante

14) Usar filmes em sala de aula, em sua opinião, pode levar os alunos a
entenderem principalmente que: (assinale apenas uma alternativa)
[

] o professor estar “matando aula”

[

] o professor estar sem conteúdo para ministrar a aula e para não deixar os

alunos sem aula passa um filme
[ X ] o professor se utiliza desta pedagogia para auxiliar a contextualizar a aula
que será/foi dada.
[

] o professor se utiliza desta ferramenta para atrair os alunos que estão sem

interesse na aula.

15) Justifique a resposta anterior:
R: É um meio de comunicação envolvente que induz o aluno a se
manifestar, dando sua opinião, assim interagindo em aula de forma mais
dinâmica.

